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T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : 79887479-010.01
Konu : 2547 Sayılı Kanun Değişikliği

DAĞITIM

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020
tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Başkanlığımız alanına giren konularda
uygulamada birlikteliği sağlamak adına aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.

2547 Sayılı Kanun’un;

- 24. maddesinde yapılan değişiklik ile Üniversitelerarası Kurul Doçentlik başvuruları yılda iki
defadan fazla yapılabilecektir. Eklenen “Jüri üyelikleri, jüri, değerlendirmeye esas alınan
raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve bu bilgiler,
erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.” uyarınca
Üniversitelerarası Kurul Doçentlik eser inceleme jüri görevlendirme ve raporların tekrar
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilmesi süreci Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS)
üzerinden yapılacaktır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- 31. maddesine eklenen “Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi
kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı
aranır.” uyarınca Meslek Yüksekokullarının uzmanlık alanlarına yapılacak öğretim görevlisi
atamaları dışındaki bütün öğretim görevlisi atamalarında en az tezli yüksek lisans mezunu
olmak şartı zorunlu hale gelmiştir.

- 33/a maddesine eklenen “Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı
yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.” uyarınca
giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış
olmak şartı getirilmiştir. Aynı Kanun'un Ek 38. maddesinde "Yükseköğretim kurumları
araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun
olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır." denildiğinden
araştırma görevlisi atamalarında 35 yaş sınırı getirilmiştir.

- 36. maddenin 3. fıkrasında “Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş
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hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde
yeterlik kazanmış olan “22/02/2018 tarihli 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü
maddesinin ikinci fıkrası kapsamındakiler de dahil olmak üzere uygulamalı birimlerde görev
yapan öğretim görevlileri ile” araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite yönetim
kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir. Bu şekilde ders görevi verilen
“uygulamalı birimlerde görev yapan öğretim görevlileri ile” 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.” şeklinde değişiklik
yapılmıştır.

Bu değişiklikle Araştırma Görevlilerinin yanı sıra Uzman, çevirici, eğitim öğretim
planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken 7100 sayılı Kanun'un 34. maddesinin 2. fıkrası
uyarınca öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlar ile uygulamalı birim öğretim
görevlilerinden doktorasını, uzmanlığını veya sanatta yeterliliğini tamamlamış olanların
talepleri üzerine Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ders verebilmelerine imkan tanınmıştır.

- Ek 38. maddesine eklenen “50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine göre
araştırma görevlisi kadrolarına atanıp, doktora veya diş hekimliğinde, eczacılıkta ve
veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların
kadroları ile ilişikleri kendiliğinden kesilir. Bu kapsamda atanıp tezli yüksek lisans eğitimini
tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişkileri en fazla altı süreyle devam
eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kurumlarında alanıyla ilgili doktora
veya sanatta yeterlik eğitimine başlayamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla
ilişikleri kendiliğinden kesilir.” uyarınca yüksek lisansını bitiren araştırma görevlisine
alanıyla ilgili doktora eğitimine başlamak üzere 6 (altı) aylık süre tanınmıştır. Yüksek
lisansını bitiren araştırma görevlisinin mezuniyet tarihi ile 6 (altı) aylık sürede doktora
eğitimine başladığı takdirde başlama tarihinin Rektörlüğümüze bildirilmesi, 6 (altı) ay
içerisince doktora eğitimine başlamadığı takdirde kadro ile ilişiğinin kesilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI

Rektör

Ek: 2547 Sayılı Kanun Değişikliği
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Dağıtım:
Tüm Fakülteler
Tüm Yüksekokullar
Tüm Meslek Yüksekokulları
Tüm Rektörlük Bölüm Başkanlıkları
Tüm Enstitüler
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