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Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Ve D'.oğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası 
(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 Ve 37/2011 Sayılı Yasalar) 

Madde 26 (2) Altında Yapılan Tüzük. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Kuruluş Yasası ' ııın 26'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü 

yapar: 

Kısa İsim 
22.10.1986 
R.G. 96 
EKlll 
A.E. 599, 

20.04.1989 
R.G. 47 
EKIII 
A.E. 178, 
13 .04.1990 
R.G. 43 
EK IlI 
A.E. 164, 
10.09.1990 
R.G. 95 
EK IIl 
A.E. 374, 
14.12.1990 
R.G. 122 
EKIII 
A.E.531, 
07.03.1991 
R.G. 22 
EK 111 
A.E. 114, 
14.04. 1992 
R.G. 38 
EKlll 
A.E. 166, 
12.11.1992 
R.G. 110 
EK Ill 
A.E. 491 , 
21.09.1993 
R.G. 94 
EK III 
A.E. 440, 
21.09.1993 
R.G. 94 
EK III 
A.E.441, 
13.02.1998 
R.G.15 
EK IH 
A.E. 68 , 
25.02.1999 
R.G. 17 
EK III 
A.E. 59, 

1. Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma 
(Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Tüzük olarak anılan, değiştirilmiş 

halindeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü ile 
birlikte okunur. 
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18.10.1999 
R.G. 136 
EK lll 
A.E. 639, 
23.05.2000 
R.G. 63 
EKlll 
A.E. 338, 
16.03.2001 
R.G. 27 
EK IlI 
A.E.159, 
05.02.2002 
R.G. 13 
EKIII 
A.E.55, 
06.08.2003 
R.G. 95 
EK lll 
A.E.546, 
08.03.2005 
R.G. 33 
EK lll 
A.E.1 31 , 
18.04.2006 
R.G. 68 
EKIII 
A.E.221 , 
05.11.2007 
R.G. 196 
EK lll 
A.E.754, 
25.09.2008 
R.G . 172 
EK 111 
A.E.710, 
03 .02.2009 
R.G. 25 
EK III 
A.E. 94, 
05.05.2010 
R.G. 74 
EKIII 
A.E.279, 
28.11.2011 
R.G. 202 
EKIII 
A.E.633 , 
14.03.2018 
R.G. 28 
EK lII 
A.E.25 1, 
20.02.2019 
R.G. 22 
EK lII 
A.E.120, 
05.03.2019 
R.G. 29 
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EK ili 
A.E.157, 
21.03.2019 
R.G. 39 
EKIII 
A.E.209 

Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük 7'nci maddesi kaldırılmak ve aşağıdaki yeni 7'nci madde konmak suretiyle 
7'nci değiştirilir: 

Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas 
Tüzüğün 

9'uncu 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

"Akademik 
Personelde 
Aranan Genel ve 
Özel Nitelikler 

7. (!) Göreve atanacak Akademik Personelde aşağıda beliıtilen genel 
ve III'üncü Cetvel'de yer alan özel nitelikler aramr: 
(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; 
(B) Vatana ve topluma ihanetten ötürü kamu haklarıııdan 

yasaklı bulunmamak; 
(C) 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya 

affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtekarlık, iıtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz 
kızartıcı suçlamalardan dolayı mahkum olmamış olmak; 

(D) Atanacağı görevi yapmasnıa engel olacak bedensel veya 
ruhi bir hastalık veya sakatlığı olmamak; 

(E) Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak; 
(F) En son görev yaptığı kurum veya kuruluşun en üst 

amirinden olumlu sicil almış olmak; 
(G) 67 yaşını doldurmamış olmak. 

(2) Sözleşmeli veya devamlı personel olarak görev alacak olanlarda 
yukarıdaki (A) ve (E) fıkralarında yer alan hükümler aranmaz. 
Ancak, hizmetine gereksinme duyulan, Lisansüstü öğretim 
görmüş KKTC yuıttaşlan için (E) fıkrası geçerliliğini muhafaza 
etmekle birlikte askerliklerinin tecil edildiğini belgelemek 
koşulu ile istihdam yapılabilir. Dış ülkelerden gelerek sözleşmeli 
olarak görevlendirilecek olanların Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti çalışma ve ikamet izni alınmasında yürürlükteki 
Yasalara göre sakınca bulunmaması koşuldur." 

3. Esas Tüzük 9'uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 9'uncu madde konmak suretiyle 
değiştirilir: 

"İstihdam Şekilleri 9. Üniversitede görev yapan Akademik Personel, Sözleşmeli Personel, 
Devamlı Personel, Sürekli Kadroya Aday ve Sürekli Kadroda Asil 
(Muvazzaf-Tekaüdiyeli) Personel olmak üzere döıt şekilde istihdam 
edilirler: 
(A) Sözleşmeli İstihdam, hizmetin yürütülmesini sağlamak için 1 

sömestrden az olmamak üzere belli sürelerle ve bu Tüzükte yer 
alan hükümlere tabi olarak görev yaptırılmak üzere yapılan 
atamadır. 
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Esas Tüzüğe 
Yeni 9A 
Maddesinin 
Eklenmesi 

(B) Sürekli Kadroya Aday Olarak İstihdam, Profesör veya 
Doçentlik unvanlarına sahip olmayan Akademik Personelin 
asgari Doçentlik unvanına ulaşıncaya kadar kadrolu olmak 
üzere yapılan atamadır. 

(C) Sürekli Kadroda Asil İstihdam , Doçent veya Profesörlük 
unvanına sahip olanların 6 ay ile 2 yıllık deneme devresinden 
sonra Asil (MuvazzafTekaüdiyeli) Kadroya yapılan atamadır. 

(D) Devamlı Personel olarak atama, en az altı yıl sözleşmeli 

akademik personel olarak Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, 
Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarında çalıştıktan 
sonra sözleşmesiz ve sürekli olarak yapılan ve "Muvazzaf 
Tekaüdiyeli" kadroda olmayan atamadır. 

(E). Akademik personelin sözleşmelerinin uzatılması, sözleşmeli 

personelin Devamlı Personel kadrolarına aktarılması ve 
Devamlı Personel kadrosundan hangi koşullarda çıkarıİacağı 
Senato' nun önereceği ve Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun karara 
bağlayacağı Akademik Personelin Performans Geliştirme, 

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 
Ancak her halükarda; 

a. Yurt içi veya Yurt dışı herhangi bir kurum ve/veya 
kuruluştan emekli olan, 

b. Öğretim üyeleri için bulundukları kadronun Akademik 
Değerlendirme Ölçütlerini (ADEK kıstaslarını) 
sağlamayan, 

c. 60 yaşını doldurmuş olan, 
d. Son üç yıl içerisinde Akademik Personel Disiplin 

Kurulu tarafından verilmiş herhangi bir disiplin cezası 
almış olan, 

e. Misafir Öğretim Üyesi kadrosunda bulunan, 
kişilerin devamlı personel statüsüne ataması yapılamaz." 

4. Esas Tüzük 9'uncu maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 9A maddesi eklenmek suretiyle 
değiştirilir: 

"Misafir 9A. 
Öğretim Üyesi 

(1) Bazı özel durumlarda atamalar "misafir yardımcı 
doçent", "misafir doçent" ya da "misafir profesör" 
geçici unvanıyla yapılabilir. 

(2) Misafir öğretim üyeliğine atama yoluna aşağıdaki 
özel durumlardan birinin varlığı halinde başvurulur: 
(A) İlk atamalarda adayın Doğu Akdeniz 

Üniversitesi Unvan Tüzüğünün Profesör, Doçent 
ve Yardımcı Doçent unvanları için aranan 
kıstasları sağlamaması. 

(B) Doğu Akdeniz Üniversitesi dışından alınan 
unvanların eşdeğer olmaması. 

(C) Bulunmasında aşırı zorluk yaşanan öğretim 

üyelerinin özel şaıtlarla üniversiteye 
getirilmesinin sağlanması. 

(D) Sözleşmesi yenilenme durumunda olan bir 
öğretim üyesinin art arda üç yıl barem içi artış 
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alamaması veya barem içi artış alma koşullarını 

yerine getirememiş olması halinde, yeni 

sözleşme bir alt unvanın maaşını alacak şekilde 

sahip bulunulan unvanın eşdeğeri misafir 

öğretim üyeliğine dönüştürülebilir. 

(3) Misafir öğretim üyeliğine atama bölüm başkanlığı , 

dekanlık veya müdürlük önerisi ve Rektörlük onayı 

ile yapılır 
(4) Misafir öğretim üyeliği için en çok bir yıllık sözleşme 

yapılabilir. Misafir öğretim üyesinin sözleşmesi 

dekanlığın veya müdürlüğün önerisi ve Rektörlük 

onayı ile uzatılabilir 
(5) Misafir öğretim üyelerin maaşı, bu Tüzüğün ] ' inci 

cetvelinde Misafir Öğretim Üyesi için belirlenen 

baremlerin asgari ve azami sınırları içinde dekanlığın 

veya müdürlüğün önerisi ile Rektörlük tarafından 

saptanır. Belirlenen maaş, eşdeğer öğretim üyesi 

maaşmdan az veya çok olabilir. 

(6) Üniversitenin dışa açık bir münhal süreci sonrası 

Misafir Öğretim Üyeliği kadrosuna atanan kişiler, 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Unvan Tüzliğü 'nün 

IV' üncü, V ' inci ve Vl ' ncı bölümlerde amlan 

koşulları yerine getirmeleri halinde, sözleşmelerinin 

sona ermesini beklemeden akademik unvanma uygun 

olarak Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent 

kadrolarma atanabilirler. Misafir Öğretim Üyeliği 

kadrosuna ilk istihdamı , münhal süreci olmaksızın 

gerçekleşen kişiler (Mevcut Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programı çerçevesinde istihdam edilenler 

hariç) ancak dışa açık münhallere başvurarak 

akademik unvanına uygun Profesör, Doçent veya 

Yardımcı Doçent kadrolarına atanabilirler. 

(7) 67 yaşını doldurmuş kişiler Misafir Öğretim Üyesi 

kadrosuna atanamazlar. 
(8) Misafir öğretim üyelerinin maaş katsayıları, Misafir 

Öğretim üyesi olarak atandıkları ilk yıl, bu Tüzüğün 

S' inci maddesinin 2'nci fıkrasına göre belirlenir. 

Ancak ikinci yıl Misafir Öğretim üyesi olarak 

kullandıkları unvana denk gelecek ADEK kriterlerini 

sağlamamaları halinde, maaş katsayıları her 

halükarda l.25'e düşürülür." 
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Esas 
Tüzüğün 

42'nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Tüzüğe 
Yeni 42A 
Maddesinin 
Eklenmesi 

5. Esas Tüzük 42'nci maddesi kaldırılmak ve aşağıdaki yeni 42'nci madde konmak suretiyle 
değiştirilir: 

"Akademik 
Personel 
Görevinin 
Sona Ermesi 

42. ( 1) Akademik Personelin iş ilişkisi ve üniversite kadrosu ile 
bağı aşağıdaki hallerde sona erer: 
(A) Akademik Personelin kendi isteği ile görevden 
çekilmesi halinde. 
(B) Akademik Personelin başvurusu ile yetkili 

makamlarca başka bir göreve atanması halinde. 
(C) Sürekli Kadroda Asil (Muvazzaf-Tekaüdiyeli) 

personelin emekliye ayrılması halinde. 
(D) Akademik Personelin sürekli kadroya adayken 

çalışmalarında yeterli gayreti göstermeyerek 
ilerlemediği nedeniyle, Rektörlükçe yapılacak 
yazılı istem üzerine, Vakıf Yöneticiler Kurulunca 
görevden uzaklaştırılması halinde. 

(E) Sözleşme ile görev yapan Akademik Personelin, 
sözleşmelerinin iptali veya yenilenmemesi halinde. 

(F) Akademik Personelin, disiplinsizlik nedeniyle, 
Görevden Durdurma Cezası alınası halinde. 

(G) Akademik Personelin ölmesi halinde. 
(H) Akademik Personelin 67 yaşını doldurması halinde. 

(2) Sözleşmesi yenilenecek olan akademik personelin 
sözleşme süresi 67 yaşını geçmeyecek şekilde belirlenir. 
Bu maddenin (] )'inci fıkrasuım (H) bendi uyarınca 67 
yaşını dolduran personelin üniversite ile iş ilişkisi , 67 
yaşını doldurduğu tarihte içinde bulunduğu akademik 
dönem boyunca devam eder ve ilgili dönemin sonunda 
iş ilişkisi sona erer." 

6. Esas Tüzük 42 ' nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 42A maddesi eklenmek suretiyle 
değiştirilir: 

"Seçkin 
Profesör 
(Distinguished 
Prnfessor) 

42A. (l) Seçkin Profesör, bu Tüzüğün 42 ' nci maddesinin 
( ])'inci fıkrasının (H) bendi uyarınca görevi sona 
ermiş veya her halükarda daha önce Doğu Akdeniz 
Üniversitesinde görev almış Profesör unvanına sahip, 
Üniversitenin Akademik Değerlendinne Kriterleri 
uyarınca Profesör kriterlerini sağlayan kişilerden; 

ulusal ve uluslarnrası dergilerde hakemlik, bilimsel 
makale yazımı, kontrolü, denetimi, tez danışmanlığı , 

özel uzmanlık gerektiren lisans veya lisansüstü ders 
verilmesi gibi alanlarda üst düzey katkı sağlayacağı 
öngörülerek Üniversiteye hizmet verecek kişileri 
anlatır. Seçkin Profesörler sırasıyla Bölüm, Fakülte 
veya Okul kurullarıııın önerisi ve Rektörlük onayı ile 
birer yıllık sürelerle görevlendirilir. 
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Esas Tüzüğe 
Yeni Geçici 
4'üncü 
Maddenin 
Eklenmesi 

(2) Seçkin Profesörler hizmetleri karşılığında herhangi 
bir maaş almazlar, kadrolarda yer almazlar ve bu 
Tüzükte belirlenen; hizmet koşulları, nitelikleri , 
görev, yetki ve sorumlulukları, maaş ile makam 
ödeneklerine tabi değildirler. Ancak fiili olarak 
Üniversiteye gelip hizmet verdikleri her bir gün için 
günlük brüt asgari ücretin 2.5 katı kadar yolluk ve 
iaşe katkısına hak kazanırlar. Belirlenecek olan 
yolluk ve iaşe katkısı günlük olarak tüm Seçkin 
Profesörler için eşit olarak belirlenir. 

(3) Seçkin Profesörler, yapacakları akademik çalışmalar 
için Üniversite kadrolarındaki personelin sahip 
olduğu ; hakem ödeneği, bilimsel yayın ödül desteği , 

bilimsel yayınlara yapı lan atıflara ilişkin ödül desteği , 

yurtdışı ortak yayııı desteği , dış kaynaklı proje ödülü, 
yayııı başarı plaket ödülü, araştırmacı teşvik ödülü ve 
bilimsel toplantı katılım desteği ödül ve desteklerden 
tam zamanlı personel gibi yararlamrlar. 

(4) Seçkin Profesör olarak üniversiteye katkı sağlayacak 
kişilerin bu maddenin (1 )'inci fıkrasınca belirlenen 
şartlar yanında aşağıda belirlenen şartları sağlaması 
gereklidir. 
(A) İlgili Bilim Alanında Profesörlük için gerekli 

olan minimum ADEK toplam puanının en az 2 
katı puana sahip olmak. 

(B) 60 yaşını doldurmuş olmak. 
(C) Doğu Akdeniz Üniversitesinde en az 5 yıl görev 

yapmış olmak. (Bu süre Fakülte veya Okul 
Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile 
arttmlabilir.) 

(D) Yurt içi veya yurt dışında herhangi bir 
Yükseköğretim kurumunda tam veya yarı 

zamanlı çalışmıyor olmak." 

7. Esas Tüzük Geçici 3' üncü maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni Geçici 4' lincü madde 
eklenmek suretiyle değiştirilir: 

"Geçici 
Madde 

4 ( 1) [Bu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını 
!doldurmuş veya sözleşme süresi içerisinde 67 yaşını dolduracak 
!olan personelin üniversite ile iş ilişkisi sözleşme sonunda biter. 
ı 

(2) lBu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşmı 
tdoldurmuş veya idari görev (Dekan, Okul Müdürü, Bölüm 
!Başkanı) süresi içerinde 67 yaşını dolduracak olan personelin 
lüniversite ile iş ilişkisi idari görevin sona erdiği akademik 
!dönemin sonuna kadar devam eder. 

i 
(3) jBu Tüzük yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını 

/doldurmuş olan Devamlı Personel statüsünde bulunan akademik 
!personel , Devamlı Personel statüsünden çıkarılır ve talep etmeleri 
ihalinde kendileri ile bir yıllık sözleşme yapılır. İşbu süre sonunda 
!personelin Üniversite ile iş ilişkisi kesilir. 
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Esas Tüzüğe 
Eldi Cetvel 
l'in 
Değiştirilmesi 

Yürürlüğe 

Giriş 

( 4) iBu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte ve ilk uygulamada, 67 yaşını 

!doldurmuş ve yürürlükteki sözleşmesi 2021 yılı içinde sona erecek 

!Sözleşmeli Personel ile talep etmeleri halinde bir yıllık sözleşme 

~ap ılır. İşbu süre sonunda personelin Üniversite ile iş ili şkisi 

kesilir." 

8. Esas Tüzük Cetvel I kaldırılmak ve aşağıdaki yeni Cetvel I konmak suretiyle değiştirilir: 

I. CETVEL 
(Madde 4) 

Kadro Adı Kadro Sayısı Barem numarası 

Rektör l -
Rektör Yardımcısı 5 -

Dekan 16 -
Dekan Yardımcısı 32 -

Bölüm Başkanı 40 -

Bölüm Başkan Yardımcısı 60 -
Enstitü Müdürü 3 -
Okul Müdürü 5 -

Müdür Yardımcısı 16 -

Profesör 200 7 

Doçent 150 6 

Yardımcı Doçent 200 5 

Öğretim Görevlisi 200 3-4 

Okutman 175 2-3 

Uzman 25 1-5 * 

Misafir Öğretim Üyesi 60 4-7 
(\'ardımcı Doçent, Doçent veya -

Profesiir) 
-

* Barem 5'e yükselecek olan uzmanların Doktora derecesınc sahıp olması şarttır. 

9. Bu tüzük Resmi Gazetel:le yaymladığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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