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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Tanımlar 

Amaç2 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığı tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler ve bu sınavlarda görev 

alanların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;  

a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak 

kazanmak amacıyla başvuran kişiyi, 

b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,  

c) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

ç) Değerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye 

tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını, 

d) Eşdeğer sınav: Başkanlık tarafından aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla 

yapılan, ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu 

kararı ile belirlenen birden fazla sınavı, 

e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, 

duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan 

basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini,3 

f) Ölçme: Belirlenmiş usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, 

sorulara verdikleri cevapların puanlanması suretiyle tespit edilmesi işlemlerini, 

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 

ğ) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adaylara yazılı veya sözlü olarak soru sorma 

ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma işlemlerini, 

                                                           
1 Bu Kanunun adı “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesiyle metne işlendiği 

şekilde değiştirilmiştir. 
2 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesi ile bu maddede yeralan “Başkanlığının 

teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık” ibaresi “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 
3 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “oluşan” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan”  ibaresi eklenmiştir. 



h) Sınav koordinatörlüğü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri 

ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikler 

bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere 

görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,  

ı) Yerleştirme: Değerlendirme sonucunda oluşan puanlar, tercihler, önceden belirlenen 

kontenjan ve şartlar dikkate alınarak adayların yükseköğretim kurumlarına veya ilgili kurum 

ve kuruluşlara yerleştirilme işlemlerini, 

i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu, 

j) (Ek: 2/12/2016-6764/64 md.) Bireyselleştirilmiş sınav: Elektronik ortamda her bir 

adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının 

ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınavı, 

k) (Ek: 2/12/2016-6764/64 md.) Deneme soru: Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar 

yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek 

amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan 

soruyu, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Görev ve Yetkiler ile Teşkilat Yapısı 

Kuruluş, görev ve yetkiler  

MADDE 3 – (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

(4) Başkanlık, sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken 

ihtiyaç duyduğu aşamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim 

altyapısı, yazılım geliştirme ve güncelleme baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik ve 

işgücü hizmetleri satın alabilir. Sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere bu mal ve hizmetlerin 

temininde, Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler tarafından gerçek 

kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili 

olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu 

mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak 

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.45 

 

Başkan, Başkan yardımcıları ve Yönetim Kurulu 

MADDE 4 – (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

                                                           
4 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 65 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “iletişim 

altyapısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılım geliştirme ve güncelleme” ibaresi eklenmiştir. 
5 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan 

“Başkanlık” ibaresi “Başkanlık ile Başkanlığın kuracağı veya iştirak edeceği şirketler” şeklinde 

değiştirilmiştir. 



(3) Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. 

Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler 

terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde 

yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme 

gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner.  

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

(5) (Mülga birinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) (…) Üçüncü fıkra hükmü 

Devlet üniversitelerinde görevli Başkan yardımcısı hakkında da uygulanır.  

(6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar arasından 

atanan Başkan yardımcılarında, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve en az on 

yıllık memuriyetinin bulunması şartları aranır. Bunlar, Başkan yardımcılığı süresince 

kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Başkan yardımcılığı süresince bunların memuriyetle 

ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri 

başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden 

süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara 

atanırlar. Bunların Başkan yardımcılığında geçen süreleri makam tazminatı ile temsil veya 

görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden 

bakanlık genel müdür yardımcısı için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile 

temsil veya görev tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır.  

(7) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(9) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(10) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(11) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(12) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

 

Başkanlık teşkilatı 

MADDE 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

 

Personel rejimi ve mali hükümler  

MADDE 6 – (1) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

(2) Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; 

Başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal 

yardımları geçmemek üzere, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. 

(Değişik son cümle: 4/7/2012-6353/49 md.) Başkan ve Başkan yardımcıları tam zamanlı görev 

yapar ve görevleri süresince, lisansüstü eğitim faaliyetleri ve bu Kanun uyarınca kurulan şirket 

organlarında alınan görevler hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli iş göremez. Bunlara, 

şirket organlarında aldıkları görevleri nedeniyle şirket kaynaklarından yapılabilecek aylık ödeme 

tutarı, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre 

kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarları geçemez.6 

                                                           
6 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar Kurulu” 

ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 



(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(4) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(7) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(9) (Mülga birinci ila yedinci cümleler: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) (…) (Ek 

cümleler: 2/12/2016-6764/68 md.) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurt 

dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet 

yükümlülüklerini ifa etmek üzere Başkanlığın ilgili kadrolarına atananlar, bu fıkra kapsamında 

belirlenen kadro sayısına bağlı kalmaksızın sözleşmeli yerli uzman olarak da istihdam edilebilir. 

Bu şekilde istihdam edilenler, bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli 

sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmet süreleri 

kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bunlara sözleşmeli personel 

olarak çalıştıkları süreler için iş sonu tazminatı ödenmez ve bu şekilde çalışılan süreler bunların 

emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır.7 

(10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması 

durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce 

imzalayacakları bir gizlilik sözleşmesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri 

kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Başkanlıkla ve 

Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait 

belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin 

veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da 

devam eder. 

(11) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

(12) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.)  

(13) (Değişik: 2/12/2016-6764/68 md.) Başkanlıkça yurtiçinde ve yurtdışında sınav soru 

havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere ve cevapların 

değerlendirilmesinde katkısı olanlara soru ücreti; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi 

uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav 

sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan 

kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele sınav 

ücreti ödenir. Kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet 

mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlerden sınav ücreti ödenenlere 10/2/1954 tarihli ve 

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ve soru ücreti 

tutarına ilişkin usul ve esaslar; sınavın ve soruların özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve 

                                                           
7 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar Kurulu” 

ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 



yetkileri, sınav yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar değerlendirilmek suretiyle, 

Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Bu fıkrada yer alan hükümler, yükseköğretim kurumlarının 

açık öğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine 

yükseköğretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır.(7) 

(14) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi 

sistem sınavlarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile 

koordinatörlüklerce, her bir başvuru kaydı için adaylardan alınacak başvuru, tercih, şifre 

verme gibi hizmet bedeli, okulların ve koordinatörlüklerin sınav hizmetlerine yönelik 

ihtiyaçlarında kullanılmak üzere koordinatörlük ile okul ve kurum müdürlüklerinin bağlı 

olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Başvuru, tercih, 

şifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve söz konusu tutarların harcanmasına ilişkin 

usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 

arasında imzalanacak protokolle, koordinatörlüklere ilişkin usul ve esaslar Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Maliye Bakanlığının görüşü alınarak belirlenir. Bu 

harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/68 md.) Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile sınav koordinatörlüklerinin bu fıkra 

kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeleri nedeniyle düzenledikleri kâğıtlar 

damga vergisinden istisnadır. 

(15) 8Başkan, Başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkanlık Müşaviri, Daire 

Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme 

ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile 

Şube Müdürü olarak çalıştırılanlar, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Başkanlıktaki 

görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara 

yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk 

hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere 

ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek 

doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez. Bunların eşleri, çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve 

kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik 

hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel 

kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel 

kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye 

giremez. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/68 md.) Soru hazırlama ve denetleme faaliyetlerine ilişkin 

birimlerde görev yapanlardan bu fıkra hükümlerine aykırı durumları tespit edilenler başka 

birimlerde görevlendirilir.(8)9 

(16) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

                                                           
8 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “dördüncü” 

ibareleri “Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman 

Yardımcısı ile Şube Müdürü olarak çalıştırılanlar” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
9 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine “Yönetim 

Kurulu üyeleri ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkanlık Müşaviri,” ibaresi eklenmiştir. 



(17) (Ek: 4/7/2012-6353/49 md.) Yurt dışı temsilcilikler bünyesinde sınav 

koordinatörlüğünün kurulacağı yerler ve süresi ile koordinatörlüklerin çalışma usul ve 

esasları, bu koordinatörlüklerde görevlendirilenlerin niteliği, görev süresi ve ödenecek 

ücretler, koordinatörlere yapılacak ödemeler dışında kalan diğer harcamaların neler olacağına 

ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.10 

(18) (Ek: 4/7/2012-6353/49 md.) Soru hazırlama, denetleme ve değerlendirme 

konularında ihtisaslaşmış yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlı öğretim üyeleri, 

üniversitelerinin muvafakati ile Başkanlığın soru hazırlama ve denetleme hizmetlerinde 

görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı onu geçemez. Görevlendirilenler, 

görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede aylıksız izinli sayılırlar ve bunlara 6 

ncımaddenin ikinci fıkrası uyarınca Başkan yardımcılarına ödenen aylık ve sosyal yardımların 

yüzde doksanı tutarında ödeme yapılır. Görevleri süresince, kadrolarıyla ilgili özlük hakları 

devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Görevleri sona erenler, başka 

bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner. Bu fıkra hükümlerine göre 

görevlendirilenlerin asli kadroları esas alınarak belirlenecek sigorta primi işveren payı veya 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi 

kapsamına girenlerin emeklilik keseneği kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primleri 

Başkanlık tarafından karşılanır.11 

(19) (Ek: 12/7/2013-6495/53 md.) Yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve 

lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencilerden Başkanlıkça hizmetlerine ihtiyaç 

duyulanlar başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik 

geçici işlerde kısmî zamanlı olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılan öğrenciler, bu 

çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilmez. Kısmî zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere 

bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu 

gereğince on altı yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgarî ücreti 

geçemez. Kısmî zamanlı çalışma karşılığı ücret ödenmesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu tarafından verilmekte olan burs veya öğrenim kredisinin kesilmesi veya aynı Kuruma 

ait yurtlardan yararlanma hakkının kaldırılması sonucunu doğurmaz. Kısmî zamanlı olarak 

öğrenci çalıştırılmasına ilişkin haftalık çalışma süreleri ve yapılacak ücret ödemelerinin tutarı 

ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Başkanlık tarafından 

belirlenir. Bunlar hakkında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır ve prim 

ödeme yükümlüsü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığıdır. Hak sahibi olarak 

almış oldukları gelir ve aylıkları bu çalışmalarından dolayı kesilmez. 

(20) (Ek: 2/12/2016-6764/68 md.) Başkanlık sınav, ölçme, değerlendirme ve 

yerleştirme hizmetleri ile sınırlı olmak üzere öğretim elemanlarına proje, araştırma ve 

incelemeler yaptırabilir, bilimsel raporlar hazırlatabilir. Bu hizmetlerde görev alan öğretim 

                                                           
10 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar 

Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
11 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 68 inci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine 

“ihtisaslaşmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “yardımcı doçent,” ibaresi eklenmiştir. 



elemanlarına (40.000) gösterge rakamının ve bir ayda yapılacak toplam olarak (60.000) 

gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu elde 

edilecek tutarı geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek tutarda, diğer kanunlardaki 

düzenleme ve kısıtlamalara tabi olmaksızın doğrudan ödeme yapılır. Bu fıkra uyarınca 

yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Sınavlara İlişkin Hükümler 

Temel ilkeler 

MADDE 7 – (1) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, 

gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak 

biçimde yapılır. 

(2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasını sağlamak 

amacıyla, sıralama sınavları veya adayları belirlenen asgarî yetenek ve yeterlilikleri taşıyıp 

taşımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavları biçiminde yapılabilir. (Ek cümle: 

2/12/2016-6764/69 md.) Sınavlardan sonra Başkanlık veya yargı mercileri tarafından iptaline 

karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden 

saptanması suretiyle puanlama yapılır. 

(3) (Değişik: 2/12/2016-6764/69 md.) Sınavlar, adaylara aynı veya farklı sorularla 

aynı anda veya farklı zamanlarda, basılı veya elektronik ortamda uygulanabilir. Sınavlar 

bireyselleştirilmiş sınav şeklinde de yapılabilir. Sınavlarda ek süre verilmek kaydıyla, 

adaylara aynı veya farklı sorulardan oluşan deneme soruları da sorulabilir. Adaylar dâhil hiç 

kimseye hangi sorunun deneme sorusu olduğu hakkında bilgi verilmez. Sınav puanları 

hesaplanırken güçlük ve ayırt edicilik özelliklerine göre her soru için farklı puan değeri 

belirlenebilir. Hangi alan veya konularda hangi sınav türlerinin uygulanacağına, ihtiyaçlar ve 

imkânlar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

(4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların 

cevaplarına ait elektronik veriler asgarî on yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda 

saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından altı ay sonra, 

cevap kâğıtları ise bir yıl sonra imha edilebilir. (Ek cümleler: 2/12/2016-6764/69 md.) Soru 

kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama 

aynen aktarılması hâlinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu 

suretle elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav 

evrakının aslı hükmündedir.12 

(5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara 

duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara 

tebliğ hükmündedir. 

                                                           
12 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan  “bir yıl” ibaresi 

“altı ay” şeklinde, “iki yıl” ibaresi ise “bir yıl” şeklinde değiştirilmiştir. 



(6) Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit 

sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı 

yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına 

dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/69 md.) 

Başkanlık eşdeğerlik belirlediği uluslararası yabancı dil sınav uygulamalarını yapan 

merkezlerde her türlü inceleme yapabilir veya yaptırabilir. 

(7) Yükseköğretim ile ilgili sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul 

ve esaslar çerçevesinde yapılır.  

(8) (Ek cümle: 2/12/2016-6764/69 md.) Soru hazırlama faaliyetlerine ilişkin olarak, 

yayımlanmış ve alenileşmiş her türlü yazılı, görüntülü ve sesli eserlerden yararlanılması veya 

iktibas yapılması eğitim ve öğretim kapsamında değerlendirilir, eser ve eser sahibinin kimliği 

gizli tutulur. Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı 

veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması hususlarına ve 

sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken hususlar 

yönetmelikle düzenlenir.  

(9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacağı 

düzenlemeler ile gerçekleştirilir. 

(10) (Ek: 2/12/2016-6764/69 md.) Başkanlık tarafından yurtdışında yapılan tüm 

sınavlarda da bu Kanun hükümleri uygulanır. 

 

Sınav merkezleri, görevliler, sonuçlara itiraz 

MADDE 8 – (1) Sınav hizmetleri; merkez teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı temsilcilikler 

ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalışma usul ve 

esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek 

personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının 

oluşturulması, cari ve diğer giderlerinin ödenmesi ile yurt dışında yapılan sınavlara ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(2) Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet 

veya özel ilk ve orta öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav evrakını 

saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmeye ve sınav 

yapmaya uygun mekânları, gerektiğinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve 

aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir.13 

(3) (Değişik: 2/12/2016-6764/70 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 

personelden Başkanlıkça uygun görülenler, ihtiyaç duyulması hâlinde sınav hizmetlerinde 

görevlendirilebilir. Başkanlık tarafından görevlendirilenlerin seçiminde yapılan tercihler 

görevlendirilmeyen diğer personel açısından bir hak doğurmaz. Görevlilerin Başkanlıkça 

belirlenen sınav kurallarına aykırı davranışlarının tespiti hâlinde mevcut görevlerinin derhal 
                                                           
13 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kuruluşlarının” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “sınav evrakını saklamaya, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü 

hizmetlerini yürütmeye ve” ibaresi eklenmiştir. 



iptalinin yanı sıra bu personele belirli süreli veya süresiz olarak bir daha sınav görevi 

verilmeyebilir. Ayrıca görevlinin sınav kurallarına aykırı davranışının derecesi gözetilerek 

disiplin hükümlerinin uygulanması için bağlı olduğu kurum veya kuruluşa bilgi verilebilir. Bu 

fıkranın uygulanmasına ilişkin ilkeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) (Değişik birinci cümle: 2/12/2016-6764/70 md.) Sınav sorularına ve sınav 

sonuçlarına itirazlar, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun ivedi 

yargılamaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler 

içinde doğrudan Başkanlığa yapılır. İtirazlarla ilgili işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve 

tevsikinde Başkanlık kayıtları esas alınır.  

(5) Başvuru merkezleri ve koordinatörlüklere, sınav hizmetlerini yürütmek için süre 

şartı aranmaksızın taşınır, büro ve tüketim malzemesi verilebilir. 

(6) (Ek: 2/12/2016-6764/70 md.) Elektronik sınav merkezi ihtiyacı bulunan yerlerde 

mülkiyeti veya kullanım hakkı üniversitelere, gerçek veya tüzel kişilere ait olan arsa üzerine 

elektronik sınav binası inşa etmek isteyen üniversite, gerçek veya tüzel kişilerce, Başkanlığın 

uygun göreceği ya da belirleyeceği sınav merkezi projesine bağlı olarak yapılacak olan 

binalar ile yapımı devam eden veya tamamlanmış binaların, on beş yıla kadar kiralanması için 

3 üncü madde kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile ön protokol yapılabilir. Başkanlıkça 

gerekli görülen hâllerde hizmet binası ve elektronik sınav binası ile ilgili diğer tesisler, 

2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (m) bendine göre de yaptırılabilir.  

 

Sınav güvenliği 

MADDE 9 – (1) Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmiş olan kişilerin 

kimlikleri gizli tutulur. (Değişik ikinci cümle: 2/12/2016-6764/71 md.) Başkanlık, gizlilik ve 

güvenliğin sağlanması için sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında gerekli bütün 

tedbirleri alır, ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 

yapılacak protokoller çerçevesinde veri tabanlarında sınav ve yerleştirmeler için ihtiyaç duyulan 

kişisel veri sorgulaması yapabilir. Soru havuzundaki sorular hiçbir koşul altında kısmen ya da 

tamamen üçüncü şahıslara verilmez. Adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarda soru 

havuzuna erişim için Cumhurbaşkanının izni gereklidir.14 

(2) Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına 

istinaden özel erişim usulleri ile adaylara açıklanabilir. (Mülga ikinci cümle: 12/7/2013-6495/53 

md.) (…) (Ek cümleler: 2/12/2016-6764/71 md.) Ancak deneme soruları ve bu sorulara ilişkin 

bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları sınav 

sonrasında yetkilendirilmiş görevliler dışında herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde 

ederek kaydeden, saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri 

uygulanır. Bireyselleştirilmiş veya elektronik sınavlarda soruların açıklanıp açıklanmayacağı 

sınava başvuru aşamasında adaylardan alınacak onaylar çerçevesinde yürütülür.15 

                                                           
14 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesi ile bu fıkrada yeralan “Bakanlar 

Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir. 
15 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle, bu fıkranın birinci cümlesine 

“istinaden” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel erişim usulleri ile adaylara” ibaresi eklenmiştir. 



(3) Soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir 

aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür. (Ek cümle: 2/12/2016-6764/71 md.) Başkanlık 

sınavların her aşamasında ve sınav sonrası işlemlerde her türlü yazışma, açıklama, 

görevlendirme ve bilgilendirme işlemlerini, tebliğ hükmünde olmak üzere sınav görevlilerinin 

kişisel bilgi ve şifreleri ile girebildikleri Başkanlıkça sağlanan güvenli elektronik ortamlarda 

yapabilir. 

(4) Sınavlarda güvenliğin sağlanması amacıyla, soruların hazırlandığı, basıldığı, 

dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav 

esnasında sinyal karıştırıcı ve her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik 

sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin herhangi bir iletim sistemi vasıtasıyla 

gönderilmesi veya alınması yoluyla yapılan iletişimin tespiti için gerekli teknik araç ve 

gereçler ve benzeri diğer cihazlar kullanılabilir.1617 

(5) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların 

gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına 

bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan diğer kişilerin 

üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. 

(Ek cümle: 2/12/2016-6764/71 md.) Sınav sırasında veya sınavdan sonra incelenen 

tutanaklar, kamera ses ve görüntüleri, telefon kayıtları, ihbarlar veya başka yollarla bu Kanun 

ve sınav kurallarının düzenlendiği yönetmelik veya kılavuz esaslarına aykırılık teşkil eden 

davranışlarının tespit edilmesi hâlinde adayın sınavı geçersiz sayılır, bu sınav veya 

yerleştirmeyle kendisine sağlanan haklar geri alınır. Adayların ve sınav görevlilerinin sınav 

binalarına giriş koşulları yönetmelikle düzenlenir.  

(6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek 

isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür. (Ek cümleler: 2/12/2016-

6764/71 md.) Başkanlık, adaylar ve sınav görevlilerini kapsayacak şekilde biyometrik 

yöntemlerle kimlik doğrulaması yapabilir. Biyometrik doğrulamanın kullanılmadığı 

durumlarda; adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına girişinde nüfus cüzdanı veya 

geçerlilik süresi dolmamış pasaport haricinde ilgili kanunlarında resmi kimlik belgesi 

hükmünde olsa bile başka bir kimlik belgesi geçerli kabul edilmez. Biyometrik yöntemlerle 

kimlik doğrulama uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere 

saklanabilir. 

                                                           
16 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan  ““amacıyla,” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “soruların hazırlandığı, basıldığı, dağıtıldığı, muhafaza edildiği ve” 

ibaresi eklenmiştir. 
17 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sinyal 

karıştırıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve her türlü işaret, sembol, ses ve görüntünün ve elektrik 

sinyallerine dönüştürülebilen her türlü verinin herhangi bir iletim sistemi vasıtasıyla gönderilmesi 

veya alınması yoluyla yapılan iletişimin tespiti için gerekli teknik araç ve gereçler” ibaresi 

eklenmiştir. 



(7) (Ek: 2/12/2016-6764/71 md.) Başkanlık, sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 

sınav sırasında veya sonrasında kopya amaçlı kullanıldığı yolunda şüpheler üzerine ses ve 

kamera görüntü çözümleri ile yazı, imza, ifade ve sınav evrakında her türlü tespit, işleme, 

karşılaştırma, analiz ve inceleme yapabilir veya yaptırabilir, doğruluk analizi yapmak üzere 

gerekli cihazları kullanabilir, her türlü cihaz içeriğinin kopyasını alabilir. 

(8) (Ek: 2/12/2016-6764/71 md.) Sınavlardan sonra incelenen sınav belgelerinde, 

elektronik kayıtlarda veya yapılan analizlerde olağandışı bulgulara rastlanması hâlinde 

adaylar, maliyeti Başkanlık tarafından karşılanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile eşdeğer 

sınava çağrılabilir. Adayın sınavının geçerli sayılıp sayılmayacağına eşdeğer sınav 

sonuçlarına bakılarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Çağrıya rağmen eşdeğer sınava 

katılmayan adayın sınavı geçersiz sayılır. 

 

Ceza hükümleri 

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav 

sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu 

kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun 

hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.  

(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden 

veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 

takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki 

yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 

(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;  

a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle 

kopya çekilmesine aracılık eden, 

b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava 

girmesine katkı sağlayan,  

c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,18 

kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan 

dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili 

daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

(5) (Değişik birinci cümle: 2/12/2016-6764/72 md.) Sınavda kopya çektiği veya bu 

yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın sınavı ile çok oturumlu sınavlarda oturumların 

herhangi birinde kopya çektiği veya bu yönde fiiller işlediği tespit edilen adayın bu 

oturumlardan oluşan sınavı iptal edilir. Bu aday ve başkasının yerine sınava giren kişi, sınavın 

yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava ve 

yerleştirmeye aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı 

                                                           
18 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Kopya 

çektirilmesine imkân sağlayan” ibaresinden önce gelmek üzere “Bireysel veya toplu olarak kopya 

çeken veya” ibaresi eklenmiştir. 



verilmeden önce, bu sınavdaki veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça 

yapılan bir sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak 

iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve 

kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü 

fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.1920 

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, 

verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya 

çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından 

temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu 

kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir. 

(8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle 

bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 

soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 

hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir. 

(9) (Ek: 2/12/2016-6764/72 md.) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan 

görevlilerin kimlik bilgilerini, deneme sorularını veya sınavın devam ettiği süre içinde 

sınavlarda sorulan soruları aynen veya değiştirerek herhangi bir ortamda paylaşan, ifşa eden, 

her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan veya 

işleyenler hakkında beşbin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Fiilin tekerrürü hâlinde ceza 

her defasında bir kat artırımlı olarak uygulanır. İdari para cezası, 5/12/1951 tarihli ve 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve bu Kanunun 10 

uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz. İdari para cezalarına 

ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilir. İdari para cezalarına karşı açılacak davalarda 

yetkili mahkeme Başkanlık merkezinin bulunduğu yerdeki idare mahkemeleridir. Bu Kanuna 

göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 11 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/84 md.) 

 
                                                           
19 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 72 nci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesine “sınava” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yerleştirmeye” ibaresi, üçüncü cümlesine “bu sınavdaki” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yasaklılık süresi içinde girmiş olduğu Başkanlıkça yapılan bir 

sınavdaki” ibaresi  eklenmiştir. 
20 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle bu fıkraya “Bu aday” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “ve başkasının yerine sınava giren kişi” ibaresi eklenmiştir. 



GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek: 4/7/2012-6353/52 md.)21 

(1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 15 inci 

maddesinin (b) fıkrası hükmü, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin 

ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu Kanunun 6 ncımaddesinin sekizinci fıkrası 

uyarınca görevlendirilenler hakkında 31/12/2018 tarihine kadar uygulanır. 

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:27/6/2019-7180/14 md.)  

(1) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca sayısı onu geçmemek üzere Başkanlıkta soru hazırlamak üzere 

görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Millî Eğitim 

Bakanlığında görevli öğretmenlere 31/12/2024 tarihine kadar, (40.000) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ek 

ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir.22 

 

MADDE 12 – 13 - (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 14 – (25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15 – (11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 

ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 16 – (2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 17 – (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 18 – (2/9/1983 tarihli  ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19 – (13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

                                                           
21 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 

alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir. 
22 8/4/2022 tarihli ve 7394 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “31/12/2021” 

ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir. 



Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 21 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

(1) SAYILI CETVEL 

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) 
 

6114 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA 

ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 

Değiştiren Kanunun/ 

KHK’nin/İptal Eden 

Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

6114 Sayılı Kanunun Değişen 

veya İptal Edilen Maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

KHK/661 6 2/11/2011 

KHK/666 

6 
31/12/2011 tarihinden geçerli 

olmak üzere 2/11/2011 tarihinde 

6, (I) sayılı Cetvel 
14/1/2012 tarihinden geçerli olmak 

üzere 2/11/2011 tarihinde 

6 15/1/2012 

6353 3, 4, 5, 6, 7, 9, Geçici Madde 2 12/7/2012 

6495 4, 6, 8, 9, 10 2/8/2013 

Anayasa 

Mahkemesi’nin 

27/12/2012 tarihli ve E.: 

2011/139, K.: 2012/205 

sayılı Kararı 

6 10/10/2013 

6528 6 14/3/2014 

6764 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

GEÇİCİ MADDE 2 
2/12/2016 

KHK/703 
Kanunun Adı, 1, 3,  4, 5, 6, 9, 

11, GEÇİCİ MADDE 1 

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 

sonucunda Cumhurbaşkanının 

andiçerek göreve başladığı tarihte 

(9/7/2018) 

7161 10 18/1/2019 

7180 Geçici Madde 3 5/7/2019 



7394 Geçici Madde 3 

1/1/2022 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

(15/4/2022) 
 


