MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ

S. Sayısı : 635

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, Aynı Kanunun 58 inci Madde
sinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü
Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeni
den İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı
Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan
Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu.
(D. Meclisi : 1/670, 2 / 9 3 , 2 / 2 5 , 1/595; M. G. Konseyi : 1/484,
1/559)
(D. Meclisi S. Sayısı : 487 ve 323)

T. C.
Danışma Meclisi Başkanlığı
Kanunlar Müdürlüğü ^ 06-3636-4256
Konu : Kanun Tasarısı.

27 Temmuz 1983

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 26 Temmuz 1983 tarihli 134 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu
ile kabul edilen, 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Sadi IRMAK
Danışma MecUsi Başkam

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 7, 25 ve 26 Temmuz 1983 tarihli 132, 133 ve 134 üncü Birleşim
lerinde görüşülmüştür.
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T. C,
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1491/03804

7 Nisan 1983

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
' Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Yükseköğretimimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Kanun 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş
ve Kanunda daha sonra 2653 ve 2708 sayılı kanunlarla açıklık getirici bazı değişiklikler yapılmıştır. Bundan
sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerin
teş'kilatı yeniden düzenlenirken bazı yeni hükümler getirilmiş ve bunlara bu Kanun hükmünde kararnamenin
Kanuna dönüştüğü 1809 Sayılı Kanunda yenileri eklenmiştir. Bütün bunların üstünde Yeni Anayasanın 130
uncu maddesi, yükseköğretime 2547 sayılı Kanunda öngörülmeyen, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilmesi imkânını sağ
lamış bulunmaktadır. Anayasanın 131 inci maddesi de Yükseköğretim Kuruluna yükseköğretimin planlanma
sında, düzenlenmesinde, yönetiminde, denetiminde, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasında görevler ver
mektedir.
Anayasanın ve 2809 Sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümlerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa yansı
tılması zorunluluğu göz önünde tutularak ve bugüne kadarki Kanunun uygulamalardan elde edilen tecrübe
lerden yararlanılarak anılan Kanunun hükümlerinde değişiklik yapılması ve bazı maddeler eklenmesi amacıyla
bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kavram ve terimlerin tanımlanmalarına,
konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi gibi 2809 sayılı Kanunla getirilen birim
lerin tanımları eklenmiş, bu arada bazı tanımlara açıklık getirilmiş, öğretim görevliliğine öğretim üyeliği ile
öğretim yardımcılığı arasında yeni bir statü verilmiş, sanatta yeterliliğin tanımı yapılmış, yükseköğretimin
eğitim türleri; örgün, açık, ekstern ve yaygın eğitim olarak ayrı ayrı belirlenmiştir.
Madde 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), >(c) ve (e) fıkralarında değişiklik yapılarak, Yük
seköğretim Kuruluna, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına kendi bünyeleri dışından da üye
seçme imkânı sağlanmış, Üniversitelerarası Kurulca seçilecek üyelerin profesör olmaları şartı getirilmiş, Kurul
Başkanına, başkan vekilleri ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilmesi için Kurula öneride bulunma yetkisi
tanınmış ve üyelerin bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri dışında bir ay 'hizmete devam etme
dikleri takdirde Kuruldan ayrılmış sayılacakları hakkında hüküm getirilmiştir.
Millî Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 635)

Madde 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları değiştirilerek ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenerek, Yükseköğretim Kurulu yetkilerine açıklık getirilmiş ve
bunun dışında vakıfların kuracağı Yükseköğretim Kurumlarının gözetim ve denetim, Rektörler Komitesinin ku
rulması, yükseköğretim kurumları bütçelerinde aktarmalar yapılması yükseköğretim kurumlarından gelişmiş olan
ları gelişmekte olanlara yardımla görevlendirilmesi, millî komiteler kurulması ve yurt dışından alınacak dip
lomaların denkliğinin tespiti gibi konularda Yükseköğretim Kuruluna yeni yetkiler sağlanmıştır.
Madde 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek Yükseköğretim Kurulunun bütünlüğü için
de Yükseköğretim Denetleme Kurulunun yetkileri yeniden düzenlenmiştir.
Madde 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
nin kuruluş ve faaliyetlerine açıklık getirilmiş ve merkezin açık öğretime daha fazla destek olabilmesi için
dayanak sağlanmıştır.
Madde 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları değiştirilerek yardımcı doçent
liğe atanmak için, adayın esasen daha önce doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik aşamalarında başar
mış bulunması gereken yabancı dil sınavı zorunluluğu kaldırılmış ve yardımcı doçentliğe atanmak için kad
ronun açık bulunduğu üniversitede doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik yaptıktan sonra en az 3 yılın
geçmiş olması şartı, gelişmekte olan üniversite birimleri veya başka üniversitede bulunmayan anabilim veya
anasanat dalları için bunların Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilmesi kaydı ile kaldırılmıştır.
Madde 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan deneme
dersi, doçentlerin esasen yardımcı doçentlikleri esnasında bu tecrübeyi elde ettikleri gerekçesiyle doçentliğe
yükseltilme aşamasından kaldırılmıştır.
Madde 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına bir hüküm eklenerek açık profesörlük
kadrosuna başvurabilmek için adayın son üç yıl zarfında o üniversitede doçent olarak bulunmaması şartı, Yük
seköğretim Kurulunca tespit edilecek, üniversitenin gelişmekte olan birimleri veya başka üniversitede bulun
mayan anabilim ve anasanat dalları için açık kadroya dışarıdan müracaat edilmediği takdirde, kaldırılmıştır.
Madde 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi yeniden düzenlenerek, öğretim görevliliğine atanma yön
temleri belirlenmiş ve öğretim görevlilerinin ders saati ücreti ile veya kadro karşılığı süreli veya sürekli ola
rak atanma hususları ayrı ayrı açıklanmıştır. Öğretim görevlilerine öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları
arasında ayrı bir yer verilmiştir.
'
Madde 10. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin metni 32 nci maddeyi teşkil edecek şekilde düzen
lenmiş ve «öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmıştır.
Madde 11. — 2547 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin fıkraları yeniden düzenlenerek araştırma görevlileri
de bu maddeye eklenmiş, bunların atanma yöntemleri belirlenmiş ve araştırma görevlilerinin dışında kalan
öğretim yardımcılarına süreli atanmadan sonra sürekli atanma imkânı sağlanmıştır.
Madde 12. —2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (1) inci bendi ile (2) nci bendinin (b)
ve (c) alt bentleri değiştirilerek öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği
kuruluşlarda, yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri
kazancın yüzde onunu üniversite döner sermayesine yatırmaları, fakat kendilerine döner sermayeden ayrıca bir
ödeme yapılamayacağı hakkında hüküm getirilmiş kısmî statüde bulunanların bölüm başkanlıklarına ilişkin kı
sıtlama kaldırılmış ve kısmî statüden devamlı statüye geçişlere açıklık sağlanmıştır.
Madde 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi değiştirilerek öğretim elemanlarının ilgili kurumların
isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile görevlendirile
cekleri kurumlara Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları ile Kamu
Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflarda eklenmiş, yükseköğretim üst
kuruluşlarında görevlendirilen yükseköğretim mensuplarına ve diğer kamu görevlilerine kendi kurumlarından ala
cakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak kendi kadro aylıklarının yüzde ellisini ek görev ücreti olarak alma
ları sağlanmıştır. Ayrıca bu madde uyarınca elde edilen gelirin döner sermayeye yatırılması zorunluluğu kal
dırılmıştır. Böylece öğretim üyelerinin ve diğer elemanların kamu kuruluşlarında çalışmalarına daha fazla ka
tılmaları ve ilgi duymaları için teşvik edici hükümler getirilmiştir.
Millî Güvenlik Konseyi
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Madde 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası değiştirilerek yurt dışından burs veya
ücret sağlayan öğretim elemanlarının aylıksız izinli olarak da görevlendirilebilmeleri sağlanmıştır. Böylece
bir taraftan yurt dışında bilimsel temsilimiz imkânı sağlanırken para kazanabilen elemanlara ayrıca maaş öde
me zorunluluğu kaldırılmıştır.
Madde 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi değiştirilerek ad çekme kaldırılmış ve bunun yerine
yükseköğretim kurumlarında Öğretim üyesi ihtiyacının 40 inci madde hükümlerine göre karşılanamadığa hal
lerde bir yarıyıldan az olmamak ve toplam dört yarıyılı geçmemek üzere öğretim üyelerinin Yükseköğretim
Kurulu tarafından görevlendirilebilmeleri hükmü getirilmiş ve gerek bu madde gerekse 40 inci madde hüküm
leri gereğince görevlendirilenlere bazı özlük hakları tanınmıştır. Bu özlük hakları, öğretim üyelerinin bir üni
versiteden diğerine görevlendirildiklerinde uğrayacakları maddî zararları belirli sınırlar içerisinde gidermeye yö
nelik ölçüler içinde tutulmuştur.
Madde 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası değiştirilerek, aynı meslek ve bilim
dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde gerek yöntem ve kapsamların, gerekse imkân ve hakların eşdeğerliği hususlarında Yükseköğretim Kurulunca alınacak kararlarda öğretmen yetiştiren birimler için Millî
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılması hükmü getirilmiştir.
Madde 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları değiştirilerek, sekiz yarı yıldan
daha uzun süre eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresine altı yarı yıllık bir
ek süre tanınmış ve ek sürelerde tamamlandığı halde en çok iki dersten başarısız durumda kalan öğrencilere
iki yarı yıllık bir ek süre tanınmış ve açık öğretim ve ekstern öğretim için açıklayıcı hükümler getirilmiştir.
Madde 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi değiştirilerek mesleğe yönelik program uygulayan lise
mezunlarına kendi doğrultularında yükseköğrenim yapabilmeleri için imkânlar genişletilmiş, ayrıca belli sanat
dallarında üstün başarılı olan öğrencilerin yükseköğretime girişlerinde farklı yöntemler uygulanmasına imkân
verilmiş ve Devlet aleyhine suç işleyenlerle anarşik eylemlere karışanların yükseköğretim kurumlarına giriş
lerini önleyen hükümler getirilmiştir.
Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek öğrencilerden alınacak harçlar için somut
bir tavan getirilmiş, öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile bu harçların karşılığı sağlanmış ve bun
ların öğrencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri için harcanması hükme bağlanmıştır.
Madde 20. — Kanunun 47 nci maddesine (e) ve (f) fıkraları eklenerek, öğrencilerin üniversitelerde çeşitli
faaliyet alanlarında ücret karşılığı çalışabilmeleri sağlanmış ve hazırlık sınıfı dışında beş yıllık eğitim-öğretim
programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm sınavlarını başarmış olmak kaydıyla bir yıllk stajlarını yap
makta bulunan öğrencilere, hizmetleri karşılığı ücret verilmesi hükme bağlanmıştır.,
Madde 21. — Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenerek üniversitelerde veya üniversiteler arasın
da bütçe fasılları arası aktarma yapabilmek için Maliye Bakanına yetki tanınmıştır.
Madde 22. — Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına bir hüküm eklenerek, tıp, diş hekimliği ve sağ
lık bilimleri dışında kalan alanlarda yapılacak proje çalışmalarına bir ekip hizmeti olduğu düşünülüp öğ
retim üyesi dışında kalanlara da döner sermayeden ödeme yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.
Madde 23. — 2547 sayılı Kanuna getirilen ek maddeler ile vakıfların kazanç amacına yönelik olmamak
kavdıyla yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimleri kurabilecekleri, bunların nasıl kurulacakları yö
netim kurullarının teşkili, yönetim kurullarının yetkileri, öğretim üyelerinin nitelikleri öğrenciler ile ilgili hu
suslar ile bu kurumların denetimi hükme bağlanmıştır.
Geçici Madde 1. — Bu madde ile 1977'den bu yana en çok dört dersten başarısız olanlara 1985 yılı sonuna
kadar açijlaca'k sınav dönemlerinde kullanılmak üzere her dersten iki sınav hakkı tanınmıştır.
Geçici Madde 2. — Bu madde ile hali hazırda kısmî statüde buluttan öğretim üyelerinin devamlı statüye
geçişi için altı aylık süre tanınmıştır.
Madde 24. — Bu madde ile bu Kanunun yayımlandığında yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
Madde 25. — Bu madde ile bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

Millî Güvenlik Konseyi
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
«4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ile gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygı ile arz ederiz.
3.2.1983
Dr. Mehmet AKDEMİR
Dr. Zeki ÇAKMAKÇI
Feridun GÜRAY
Cemil
ÇAKMAKLI
Prof. Hikmet ALTUĞ
Kamer GENÇ
Sodan TUZCU
Mahmut Nedim BİLGİÇ
Mustafa ALPDÜNDAR
Fikri DEVRİMSEL
Hayati GÜRTAN
İmren AYKUT
Aydemir AŞKIN
Hamdi ACAR
M. Rahmi KARAHASANOĞLU
Sami DAÇE

GENEL GEREKÇE
Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde toplanan döner sermaye gelirleri o
birim veya bölümde yapılan çalışmaların karşılığıdır.
Ortaya çıkan hizmet veya mal sadece öğretim üyelerinin eseri değildir. Bu eserde, bir ekip çalışması ha
linde, öğretim üyeleri yanında, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin de katkıları vardır.
Araştırma görevlileri sadece eğitim - öğretim gören görevliler değildir. Bilhassa tıp ve mal üreten uygula
malı dallardaki araştırma görevlileri hizmetin belki de en temel ve ağır bölümünü vermektedirler.
Bu nedenle, döner sermaye gelirlerinin toplanmasında büyük katkıları olan öğretim görevlileri ile araştır
ma görevlilerinin de toplanan gelirden, paylarım almaları hakça ve adilane bir tatbikat olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde, döner sermaye gelirlerinden öğretim üyeleri yanında öğretim görevlileri ve araş
tırma görevlilerinin de yararlanmalarını öngörmektedir.
Madde 2. — Kanunun yürürlüğüne ilişkindir.
Madlde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir.

17 Mart 1982
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların
4 üncü ve 5 inci Sınıfında, Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı
Verilmesine Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur.
Arz ederiz.
Saygılarımızla.
Hilmi SABUNCU
S. Sırrı KIRCALI
Muzaffer SAGIŞMAN
A. Mümin KAV ALALI

Cevdet KARSLI

Abdurrahman YILMAZ

Halit ZARBUN

Talât SARAÇOĞLU

Evliya PARLAK

Muhsin Zekâi BAYER
A. Lâmi SÜNGÜ
Atalay PEKÖZ
Mahmut Nedim BİLGİÇ
Millî Güvenlik Konseyi

Recai BATURALP
(S. Sayısı : 635)
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YÜKSEKÖĞRETİMİN SON SINIFINDA, 4 YIL SÜRELİ OLANLARIN 3 ÜNCÜ SINIFINDA, 4
YILDAN UZUN SÜRELİ OLANLARIN 4 ÜNCÜ VE 5 İNCİ SINIFINDA BULUNUP BAŞARISIZ
LIK DOLAYISIYLA BELGE ALAN ÖĞRENCİLERE YENİDEN İMTİHAN HAKKI VERİLMESİNE
DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ
GENEL GEREKÇE :
özellikle 1975 yılından itibaren yoğunlaşan anarşik ve terör olayları, 12 Eylül 1980 gününe kadar, yüksek
öğretimdeki genç kuşakları büyük çapta etkilemiş, derslere devam imkânlarını ve hatta imtihanlara girmele
rini önleyerek başarısızlığa ve hatta belge almalarına sebep olmuştur.
Bu öğrencilerden pek çokları ne aşırı sola ne de aşırı sağa iltifat etmediklerinden, kamplara bölünen yük
seköğretim kurullarından zorla başarısızlığa itilmiş ve hatta ana ve babalar çocuklarının hayatını korumak
için geleceklerinin heba olmasına razı olarak okullarına gitmelerini önlemiştir.
Bugün, anarşik olaylara katılmadıkları, haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı
okullarından herhangi bir disiplin cezasına maruz kalmadıkları halde, mücerret günün anarşik ortamı nede
niyle zorunlu olarak okullarına devam edemedikleri ve bu nedenle imtihanlara giremedikleri veya başarı
sağlayamadıkları için belgeli duruma, yani öğrenimi bırakma zorunda kalmış binlerce evladımız bizlerden
yardım beklemektedir.
Ayrıca, bu dönemde büyük çapta aksayan öğretimin yukarıda açıklanan sonuçlarını gören bazı öğretim
kurumları, bazı öğretim yıllarını saymayarak ya da öğretim süresini uzatarak, imtihan haklarını çoğaltarak
bir dereceye kadar, bu masum gençlere yardımcı olmuştur. Buna karşılık bazı yükseköğretim kuruluşları ise
katı yönetmelik çerçevesinde kalarak, eğitimcilik toleransını kullanmamışlar ve gençler belgeli duruma düş
müşlerdir.
Nitekim, bu durum 6.11.1981'de yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hazırlanmasında dik
kate alınmış, fakat hem getirilen geçici 13 üncü madde gerekli kapsamı yaratmamış ve hem de uygulamada
yeniden farklı durumlar ortaya getirmiştir.
2547 sayılı Kanunun uygulayıcısı olan «Yüksek Öğretim Kurulu» -kısaca YÖK-, bu konuya maalesef
gerekli itina ile eğilmemiş, sözde bazı bildiriler ile durumu idare etmeye çalışmış, hele Sayın Danışma Meclisi
ne verdiğimiz belgeli öğrenciler ile ilgili kanun teklifine 15.2.1982 tarih ve KKTD : 18/103-17/01-336 sayılı
yazısı ile geniş çaplı ve olumlu bir mütalaayı «Millî Eğitim Komisyonu» na bildirmiştir.
Millî Eğitim Komisyonunda, konunun YÖK tarafından işlenmesi ve Hükümetin YÖK'e müdahale etme
isteği olmaması karşısında teklif geri alınırken, bu aksaklığın gene YÖK tarafından çözülmesi tasarlanarak,
teklif geri alınmış idi. Ancak Sayın «YÖK» yöneticisi bu gelişmelere gerekli itinayı göstermeden 23.2.1982
günü Hürriyet Gazetesine bir beyanat vererek «teklifi tamamen desteklediklerini fakat kabul edilmediğini öğ
rendiklerini» söyleyerek Danışma Meclisini töhmet altına sokmuşlardır.
İşte bu durum muvacehesinde, başlangıçta açıklanan başarı eşitsizliğini gidermek için teklifimizi yenilemek
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu tasarı teklifinde belirli bir başarıya kadar gelerek yukarıda açıklanan ortam dolayısıyla ve kendileri her
hangi bir anarşik olaya iştirak etmedikleri, haklarında soruşturma, kovuşturma ve disiplin cezaları uygulan
mamış yükseköğretim öğrencilerine yeni sınav hakları verilmesi teklif edilmiştir.
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T.C.
Danışma Meclisi Başkanlığı
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 06-3149 (1/595) 3509
Konu : Kanun Tasarısı

11 Şubat 1983

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Şubat 1983 tarihli 54 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile
kabul edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2708 sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Turhan GÜVEN
Başkanvekili
Danışma Meclisi Başkanı V.

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 18/101-139210116

6 Ocak 1983

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde
kararlaştırılan «2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Bülend ULUSU
Başbakan

GEREKÇE
2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla değişik geçici 19 uncu maddesi uyarınca Orta Doğu Teknik
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olmadan çalışan idarî personelin 30 Ey
lül 1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilmeleri ve intibak işlemlerinin 30 Eylül 1983 tarihine kadar
yapılması hükme bağlanmıştır.
2708 sayılı Kanunun 25 Eylül 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve yayın ta
rihini izleyen günlerin bayram tatili olması 25 Eylül 1982 tarihi ile 30 Eylül 1982 tarihi arasında her iki
üniversitede işçi statüsünde çalışan idarî personelin emeklilik hakkını kullanabilmek için başvuruda bu
lunma imkanını ortadan kaldırmış bu durum ise söz konusu kişilerin kazanılmış haklarının ihlali sonucu
nu yaratmıştır.
Kurulumuzca hazırlanan kanun taslağında belirtildiği şekilde bu personelin memur statüsüne geçirilme
ve intibaklarının tamamlanması gereken tarih 30 Eylül 1983 olarak tespit edildiği takdirde kazanılmış hak
ların kullanılmasına imkan sağlanmış olacaktır.
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Millî Güvenlik Konseyi
İhtisas Komisyonu
Esas No. : 1/484, 1/559
Karar No. : 147

ihtisas Komisyonu Raporu
'
,
15 Ağustos 1983

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
1. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun yükseköğretimimize yeni bir düzen getir
miştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 2653, 27Q8 ve 2809 sayılı Kanunlarla açıklık getirici
bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca yeni Anayasamızın 130 ve 131 inci maddeleri de yeni' bir takım yüküm
lülükler belirlemiştir.
Anayasanın ve 2809 sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa yan
sıtılması zorunluluğu ve kanunun bugüne kadarki uygulaması göz önünde tutularak bazı hükümlerinde deği
şiklik yapılması ve bazı maddeler eklenmesi amacıyla hazu-lanan kanun tasarısı Danışma Meclisinde ayrı ayrı
görüşülerek kabul edilmiş ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulmuştur.
İlgili Bakanlık ve Kamu kuruluşlarının yetkilileri ile yapılan tonlantılarda tasarılar görüşülmüş ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanumla Değişik Geçidi 19 uncu Madıdesünin
Binindi Fıkrasının Değiştıinilmesıi Hakkında Kamum Tasarısı 'bıideştıinilmiş ve 'bazı değişjikJlikler ile bazı mad
deler ilavesi uygun mütalaa edilerek tenstöptenine arz edıilmıiştür.
2. Danışma Meclisinde kabul edilen metinde, tasarının başlığına Kanunun kabul tarihi yerine yayın tarihi
yazıldığından bu ifadenin başlıktan çıkarılması düşünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur.
3İ. Danışma Meclisinde kabul edilen metnin bütün maddelerinde değiştirilen kanunun yalnız numarası
kullanılmıştır. Kanun numarası yanında kanunun adının yazılmasının da uygun olacağı mütalaa edilmiş ve ten
siplerine arz edilmiştir.
4. Danışma Meclisinde kabul edilen metnin 1 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü
maddesini değiştirmektedir. Bu maddenin (f) fıkrasındaki «Enstitü» tanımının diğer tanımlarla paralel hale ge
tirilmesi için «birim» ifadesi «yükseköğretim kurumu» haline getirilmiş, (h) fıkrasındaki «konservatuvar» ta
nımı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu arasındaki temel iş bölümü esasının yanlış anlaşılma
sına imkân vermeyecek bir ifadeye kavuşturulmuş, (j) fıkrasındaki «Uygulama ve Araştırma Merkezi» nede
bir yükseköğretim kurumu olduğu açıklığı getirilmiş, (m) fıkrasındaki öğretim elemanları tasnifinde yer alan
«okutmanlar» öğretim yardımcıları kısmından çıkartılmış ve tarif edilerek yeri belirlenmiş, «lisansüstü» tanımına
sanatta yeterlilik eğitimi dahil edilmiş, (u) fıkrasındaki «Yükseköğretim Eğitim Türleri» tanımındaki «ekstern
eğitim» ifadesi, «dışardan eğitim (ekstern eğitim)» olarak anlaşılır şekilde yazılmış ve eğitim programlarının
gereği ortak zorunlu derslerin mesai saatleri dışında düzenlenmesi esasları getirilerek madde tensiplerine
sunulmuştur.
5. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi
nin bazı fıkraları değiştirilmektedir, (b) fıkrasının 1 inci bendindeki Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerin «tercihan rektörlük yapmış kişiler» arasından olması esası getirilmiş, 5 inci benddeki üniversitelerarası kurulca
seçilecek üyeler için böyle bir esasa gerek olmadığı mütalaa edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanının kurul
kararı ve yönetimle ilgili görevler verebilmesi şartları başkanın hareket serbestisini kısıtlayacağı düşüncesiyle
değiştirilmiş ve (c) fıkrasına yapılan bir ilave ile de seçimlerin Eylül ayı içinde yapılması ve müteakip ilk
Ocak ayında göreve başlanması vurgulanarak aradaki boşlukların kapatılması düşünülmüş ve madde tensiple
rine arz edilmiştir.
6. Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi
nin bazı fıkralarında değişiklikler yapılmaktadır. Çerçeve maddenin ifadesinde yanlış anlamaların doğabileceği
düşüncesiyle ifade yeniden düzenlenmiş ve madde küçük değişiık-llikler dle temsiplenime sunulmuştur.
7. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesine yapılan ilavedeki Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçi
mi ve göreve başlama aylarına paralellik getirilmesi düşüncesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
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8 inci maddesinin (b) fıkrası sonuna aynı ifadelerin ilave edilmesi uygun mütalaa edilmiş ve 4 üncü madde
olarak tensiplerine arz edilmiştir.
8. Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinin değiştirdiği 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun
9 uncu maddesinin a fıkrasına, cümlenin daha iyi anlaşılması için «uygunluğunu» kelimesinin ilavesi düşü
nülmüş ve 4 üncü madde 5 inci madde olaıraik tensiplerine sunıufaıuştur.,
9. Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun «öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi» başlıklı 10 uncu maddesini değiştirmektedir. Maddenin ilk paragraftaki ÖSYM başkanı
nın tayin usulünün, metnin ilgili maddesine konulmasının uygun olacağı düşünülmüş ve 3 üncü paragraftaki
ÖSYM fonunun, öğrenciden alınış gayesi dışında kullanılmasını önleyici bir hüküm getirilmiş ve 5 inci mad
de 6 ncı madde olarak tensiplerine arz edilmiştir.
10. Danışma Meclisi metninde olmayan Komisyonumuzun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiştir. 5 yıl için atanan rektörlerin yaş sınırının, emeklilik
yaşı ile ilgili genel hükümle karıştırılmaması için düzenlenen madde tensiplerine sunulmuştur.
11. Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü mad
desinin (a) ve (c) fıkraları değiştirilmektedir. Akademik yükselme ve öğretim elemanı hareketliliği sistemine
zarar verebileceği endişesi ile (c) fıkrasının metinden çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve 6 ncı mad
de 8 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir.
12. Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi 9 uncu madde olarak aynen benimsenmiş ve tensiplerine su
nulmuştur.
13. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca düzenlenen 10 uncu madde ile, açık do
çentlik kadrolarının ilanı sırasında bu kadroyu işgal ec'ecek elemanın statüsünün belirtilmesinin sağlanması dü
şünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur.
14. Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına
ilaveler yapılması istenmiştir. Ancak raporumuzun 11 inci sırasında belirtilen sebepler ile bu hükmün iptalinin
uygun olacağı düşünülmüştür. Ancak doçentlerin profesörlüğe yükselme için geçirmeleri gereken 5 yılın 2 yı
lının üniversitede geçme şartı, doçentliğin, tamamen akademik bir unvan olması, esasen yardımcı doçentlik aşa
masında ders tecrübesinin de elde edilmiş olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca profesörlük kadrolarının ilan un
surları arasına statü şartının ilave edilmesinin uygun! olacağı düşünülmüş ve çerçeve madde de değiştirilerek
8 inci madde 11 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir.
15. Danışma Meclisi metninde bulunmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 12 nci madde ile 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. Madde ile, yabancı ülkede alınan doçentlik
unvanının, bu unvanla iki yıl o ülkede akademisyen olarak çalışıldıktan, sonra ülkemizde tescili sırasında, Üni
versitelerarası Kurulca elemanın yeterliliğinin değil, unvanı veren kurumun seviyesinin araştırılmasının gere
keceği esası düşünülmüş ve madde tensiplerine sunulmuştur.
16. Danışma Meclisi metninde bulunmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 13 üncü madde ile 2547
sayılı Kanunun 28 inci maddesi değiştirilmektedir. Madde ile, doçentler için öngörülen ve yukarıda 15
inci sırada açıklanan hususların profesörler için de geçerli olması düşünülmüş ve madde tensiplerine arz
edilmiştir.
17. Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci
desini değiştirmektedir. Maddenin daha iyi anlaşılması için düzeltmeler yapılmış ve maddeye yapılan
ile öğretim görevlilerinin, üniversitedeki görevlerinin nasıl sona ereceği ve nasıl yenileneceği esasları
lenmiş ve öğretim yardımcıları tasnifinin değiştirilmesi nedeniyle de madde matlabı değiştirilmiş ve 9
madde 14 üncü madde olarak tensiplerine sunulmuştur.

mad
ilave
belir
uncu

18. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesinde belirtilen hususların komisyon metninin ilgili
maddelerinde düzenlenmesi nedeniyle ayrıca ifade edilmesine gerek kalmadığı düşünülmüş ve Komisyonu
muzun düzenlediği 15 inci madde tensiplerine arz edilmiştir.
19. Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesini değiştirmek
tedir. öğretim yardımcılarının yeni bir tasnife tabi tutulmuş olmaları nedeniyle madde yeniden düzenlenmiş
ve 16 ncı madde olarak tensiplerine sunulmuştur.
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20. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 17 nci madde ile 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir. Ya'bancı uyruklu
öğretim elemanlarının atanmaları sırasında İçişleri Bakanlığınca yapılan soruşturma süresinin kısaltılmasını
amaçlayan madde tensiplerine arz edilmiştir.
21. Danışma Meclisi metninde olmayan 18 inci madde Komisyonumuzca hazırlanmış ve gelişmekte olan
üniversitelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak mecburî hizmet faktörünün
değerlendirilmesi fıkraları 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine ilavesi düşünülmüş ve tensiplerine arz edilmiştir.
22. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin
bazı fıkralarını değiştirmektedir. Kısmî statüyü seçenlere, devlet memuru çalışma saatlerine uymak kaydı
ile üniversitenin bazı idarî görevlerinin verilmesi öngörülmüş, ayrıca % 10'u döner sermayeye yatırılmak kay
dıyla sınırsız kazanç imkânı getirilmek istenmiştir. Ancak yürürlükteki kanun maddesinin aynen muhafazası
nın faydalı olacağı komisyonumuzca benimsenmiş, daimî olduğu ilan edilen kadroya atanan üyenin 5 yıl kıs
mî statüye geçmemesi gerektiğinin uygun olacağı düşünülmüş, getirilmek istenen emekli öğretim üyelerinin
çalıştırılabilmesi hükmü, akademik kariyer ve personel sistemimize ters düşeceği mütalaa edilerek madde met
ninden çıkarılmış ve 19 uncu madde olarak tensiplerine sunulmuştur.
23. Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi
ni değiştirmektedir. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve bunların iştiraklerini de içine alacak şe
kilde genişletilen metin 20 nci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir.
24. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin (c) fıkrasını düzenleyen Danışma Mecli
si metninin 14 üncü maddesine, karar verecek makam ilave edilmiş ve 121 inci madde olarak tensiplerine su
nulmuştur.
25. Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41 inci maddesini
düzenlemektedir. Yükseköğretim Kuruluna verilmek istenen öğretim elemanı ihtiyacının tayinle karşılanması
yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun kontrol ve planlama fonksiyonunda doğabilecek aksaklıklara yer verilme
mesi düşüncesiyle Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin ortak sorumluluğuna verilmek istenmiş, geçici gö
rev yolluğu ile ilgili hükme açıklık getirilmiş ve düzenlenen metin 22 nci madde olarak tensiplerine arz edil
miştir.
26. Danışma Meclisi metninde bulunmayan 23 üncü madde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 42
nci maddesinin (d) fıkrasını değiştirerek, öğretim elemanlarının özel arşivlerinin de Yükseköğretim Kuru
lunca tuıtulmaısı ©sası düşünülmüş ve madde tensiplerine sunulmuştur.
27. Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiş ve 24 üncü madde olarak tensiplerine
arz edilmiştir.
28. Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi
nin (a) ve (c) fıkralarını değiştirmektedir. Öğrencilerin devam durumlarını düzenleyen maddeye yapılan ilave
ile ara sınavı zorunluluğu kanunî dayanağa kavuşturulmuş, sınav telafi imkânları ve bu konuda yetkili organ
lar belirlenmiş ve 25 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur.
29. Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi aynen benimsenmiş ve 26 ncı madde olarak tensiplerine
arz edilmiştir.
30. Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesini değiştirmektedir.
Harç gösterge rakamı paralı eğitim düşüncesini tahakkuk ettirecek seviyeye çıkarmış, harcın aşağı sınırının
da belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve Anayasa hükmü gereği olan harç tayin yetkisinin Bakanlar
Kurulunca verilmesi uygulanmış ve düzenlenen 27 nci madde tensiplerine sunulmuştur.
31. Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci madde
sine bazı fıkralar eklenmektedir. Komisyonumuzda yapılan ilave ile Yükseköğretim Kurullarına, öğrencilerin
barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususu kanunî dayanağa kavuşturulmuş, ilave edilmek istenen (e) ve (f)
fıkralarının yanlış uygulamalar yaratacağı endişesiyle maddeden çıkarılması düşünülmüş ve madde tensip
lerine arz edilmiştir.
32. Danışma Meclisi methinin 5 inci maddesinde ifade edilen ÖSYM başkanınım tayin usulü Komisyo
numuzca düzenlenen 28 inci madde ile açıklığa kavuşturularak kanunî boşluk doldurulmuş ve madde ten
siplerine sunulmuştur.
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-1133. Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 nci madde
sine (g) ve (h) fıkralarını eklemektedir. Üniversite bütçelerinin tek bir bütçe halinde düzenlenmesini öngören
(g) fıkrasının küçük değişiklikler ile hükümetin teklif ettiği şekliyle benimsenmesi ve (h) fıkrasının da ilgili
maddesinde mütalaa edilmesinin uygun olacağı düşünülmüş, (c) fıkrasında belirtilen malzemelerin ithalinde
is©; her tıürlü vergi, resim ve harçların muafiyetinim ilavesiyle yeniden düzenlenen 30 uncu madde tensiplerine
arz edilmiştir.
34. Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin
bazı fıkralarını değiştirmektedir. Komisyonumuzda yapılan düzenleme ile 58 inci maddenin başlığı ile birlikte
değiştirilmesi uygun mütalaa edilmiş, Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesinde belirtilen araştırma fonu
ile ilgili hükmü, döner sermaye kaynakları ile irtibatlandırılarak yeniden düzenlenmiş ve 31 inci madde ola
rak tensiplerine sunulmuştur.
35. Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi ile Tasarıya 14 Ek Madde eklenmektedir. Yapılan de
ğişiklikler ile 33.üncü madde olarak tensiplerine 'sunulmuştur.
36. Anayasanın 130 uncu maddesi hükmü ışığı altında Vakıfların Yükseköğretim Kurumları kurabilece
ği mütalaa edilmiş ve Ek Madde 2 tensiplerine arz edilmiştir.
37. Danışma Meclisi metninin 3 üncü Ek Madde üne, Vakıf Yükseköğretim Kurumunun eğitim-öğretim
fonksiyonunu yerine getirememesi hallinde ne yapılacağını gösterir belgenin eklenmesinin uygun olacağı düşünül
müş ve Ek Madde tensiplerine sunulmuştur.
38. Danışma Meclisi metninin 4 üncü Ek Maddesi aynen tensiplerine arz edilmiştir.
39. Danışma Meclisi metninin 5 inci Ek Maddesi yeniden düzenlenerek, Vakıf Yükseköğretim Kurumu
nun Yönetim Kuruluna «mütevelli heyeti» denmesinin uygun olacağı düşünülmüş, bu heyetin üyelerinde ara
nacak asgarî şartlar sayılmış, kontrol ve vesayet makamlarının bu heyete üye vermesi önlenmiş ve Vakıf
Yükseköğretim Kurumu Yöneticisinin tayini ile mütevelli heyet toplantı usulüne açıklık kazandırılmış ve
tensiplerine sunulmuştur.
40. Danışma Meclisi metninin 6 ncı Ek Maddesine «Yükseköğretim» kelimesi ilave edilerek aynen ten
siplerine arz edilmiştir.
41. Danışma Meclisi metninin 7 nci Ek Maddesinin başına «Vakıflarca» kelimesü ilave edilerek tensip
lerine sunulmuştur.
42. Danışma Meclisi metninin 8 inci Ek Maddesine, rektörlük seviyesindeki makam ve kurulların yalnız
düzenlenmesi ile ilgili hükme, «ve onların görevlerini yerine getirir» ifadesinin de ilavesi uygun mütalaa
edilmiş ve tensiplerine arz edilmiştir.
43. Danışma Meclisi metninin 9 uncu Ek Maddesindeki «askerlik dahil» ibaresi genel hükümlere mü
dahale olarak düşünüldüğünden metinden çıkarılmış, öğrencilerden alınacak ücretlerin tespitinin mütevelli
heyet tarafından yapılması uygun mütalaa edilmiş ve madde tensiplerine sunulmuştur.
44. Danışma Meclisi metninin 10 uncu Ek Maddesine malî, idarî ve akademik konuların denetiminin
ilavesinin de uygun olacağı düşünülmüş ve madde tensiplerine arz edilmiştir.
45. Danışma Meclisi metninin 11 inci Ek Maddesi aynen tensiplerine sunulmuştur.
46. Danışma Meclisi metninin 12 nci Ek Maddesindeki «bir üniversiteye bağlı olmadan» ibaresine ge
rek olmadığı mütalaa edilerek metinden çıkarılmış ve tensiplerine arz edilmiştir.
47. Danışma Meclisi metninin 13 üncü Ek Maddesindeki Vakıf Yükseköğretim Kurullarının kapatıl
ması veya birleştirilmesinde Yükseköğretim Kurulunun vereceği karara, Vakıflar Genel Müdürlüğünün
görüşünün alınmasının faydalar sağlayacağı düşünülerek metne ilave edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur.
48. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki yönetmelik düzenlenmesi ayrı bir maddede toparlanmış
tır. Bu nedenle Danışma Meclisi metninin 14 üncü Ek Maddesindeki yönetmelik ifadesi metinden çıkartıl
mış ve madde tensiplerine arz edilmiştir.
49. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca düzenlenen 15 inci Ek Madde ile, ayrı
ayrı Vakfın veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının sona ermesi veya güçlüklere düşmesi halinde getirile
cek çözümler belirlenmiş ve madde tensiplerine sunulmuştur.
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50. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca hazırlanan 34 üncü madde ile düzenlene
cek yönetmeliklerle ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesıinin (a) fıkrasının 12 nci bendi değiş
tirilmiş ve bir bent eklenmiş ve madde tensiplerine arz edilmiştir.
51. Danışma Meclisince ayrı bir kanun olarak görüşülen 2708 sayılı Kanun değişikliği, yakın ilgisi
sebebiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun değişikliği içinde mütalaa edilmiş ve yeni bir müracaat zamanı
tanınmasının uygun olacağı mütalaa edilmiş ve düzenlenen 32 nci madde tensiplerine arz edilmiştir.
52. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan ve yeni hükümler geti
ren bu Kanunun uygulanması ile ilgili maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak ve geçiş dönemine
ait hükümler, geçici maddelerde düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur.
53. 35 ve 36 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir.
Raporumuz tensiplerine arz olunur.
Başkan
Cumhur EVCİL
Tuğgeneral

Üye
Haşmet YURTAL
Mly. Kd. Alb.

Üye
Vecdi GÖNÜL
Yükseköğretim
Kurulu Üyesi

Üye
Kadri ÖZER
Kur. Yb.

Üye
Şahap AR
Yük. öğr. Kredi ve
Yurtlar Kurumu
Genel Müdürü

Üye
Nazif ÖZTÜRK
Vakıflar Genel
Müdürlüğü D. Bşk. Yrd.
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Üye
Ahmet ÖZTEKER
Kur. Yb.
Üye
Nazım ÇÖKER
Millî Eğitim Bakanlığı
Yüksek Eğitim Genel Md.

Üye
Sadi NEBREKLİ
Maliye Bakanlığı
BÜMKO Genel Md. Yrd.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 2547 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«iMadde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her ka
demedeki eğitim - öğretimin tümüdür.
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, mes
lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel
araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan
bir yükseköğretim kurumudur.
e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir.
g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretice ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ
lanan bir yükseköğretim kurumudur.
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık
eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi ama
cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur.
k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine
yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araş
tırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğre
timdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.
1) öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile öğ
retim yardımcılarıdır.
m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat
dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır.
p) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayıp, ara insangücü yetiştir
meyi amaçlayan bir yükseköğretimdir.
r) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğreti
mine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(2) Doktora : Lisansa dayak en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan
ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
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(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen
ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kap
sayan ve orijinal bir sanat, eserinin ortaya konulmasını amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yüksek
öğretim eşdeğeridir.
t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yaygın
eğitimdir.
(1) Örgün Eğitim : Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlulu
ğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.
(2) Açı'k Eğitim : Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim
türüdür.
(3) Ekstern Eğitim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi
ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür.
(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim - öğretim türüdür.»
MADDE 2. — 2547 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«'b) Yükseköğretim Kurulu;
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz,
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya
emeklileri arasından seçilen altı,
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,
(4) Millî Eğitim Bakaniığınca seçilen iki,
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden oluşur.
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile-ke
sinlesin Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanla
rın yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan ata
ma yapılır.
c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyelerin
dörtte biri yenilenir. Süresi 'biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim ya
pılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üydiğin nor
mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden seçilme
si halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve maaş sız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile
tüm ilişkileri kesilir. Kurul Üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.
Cumhurbaşkanı, Kurul üyderi arasından dört yıl süreyle 'bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul Üyeleri
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kullanır
lar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekâlet eder.
Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkanvekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilebilir.
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder.
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.»
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kuru
luşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında,
herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret
izinleri hariç bir ay. hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.»
MADDE 3. — 2547 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir.
«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi
içinde;
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(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî
Eğitim Bakanlığına sunmak,
(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açı'lmaşına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul
ya da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar ver
mek,
Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak,
3. Bakanlıklar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek
görüşlerini ilgili makama sunmak,
e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin ya
tay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları tes
pit etmek.»
«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak»,
«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak,
n) Rektörlerin önerisi üzerine akademik kadrolarla Devlet Memurları Kanununa tabi kadroları üniver
siteler veya üniversite birimleri arasında nakletmek,
o) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniveristelerin eğitim - öğretim
ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,
p) Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılmasına
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek,
r) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri vapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniver
site rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak,
s) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılaları arasında
aktarma vapılması için ilgili rektörlerin görüşünü alarak, Maliye Bakanlığına öneride bulunmak,
t) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denk
liğini tespit etmek,
u) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.»
MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve
anailkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve orum adına denetlemek,
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma
ları yapmak,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.
MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 10. — Kuruluş, işleyiş ve Görevleri :
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde Yük
seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının Yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlavan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, YükMillî Güvenlik Konseyi
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seköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Kurul Başkanı tarafından atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişi Yük
seköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine Yükseköğretim kurum
larına anket, her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca
verilecek diğer işleri yapar.
Mefkez, bu hizmetlerini ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır.
Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yö
netim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.»
MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«(b) Yardımcı doçentliğe atanabilmek için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının 'birinde yeterlik, ka
zanmış olmak şarttır.
(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte ol
duğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere 'bağlı belli birimlerde, baş
ka bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.»
MADDE 7. — 2547 Sayılı Kanunun 24 üncü mad leşinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kal
dırılmıştır.
MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fı'krasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya
başka üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, ilan
edilen profesör kadrolarına, o üniversitenin dışında müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait oldu
ğu üniversitelerde görevli doçentlerin müracaatları dikkate alınır.
MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Öğretim görevlileri
Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulun
mayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygu
lamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders
saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının
görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzeri
ne, rektörün onayı ile öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aran
maksızın ders saati ücreti ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına atanan
öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler ve bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran
öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilir
ler. Öğretim görevlisi kadrolarına atanan öğretim görevlileri süreli veya sürekli olarak atanabilirler.»
MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «Öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile birlikte 31 inci maddenin madde numarası, 32 Olarak değiş
tirilmiştir.
MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 33. —
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yar
dımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim
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kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi ve rek
törün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda gö
revleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür.
'b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihti
yaç gösteren bir işle la'bora'tuvariarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim
yardımcılarıdır.
d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.
e) Eğitim-öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli
öğretim yardımcılarıdır.
f) Okutman, uzman, çevirici ve Eğitim-öğretim Planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görev
lendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve
ya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm 'başkanlarının önerisi ve rektörün onayı
ile en çok iki yıl için yapılır ve atanmanın yenilenmesi caizidir. Üçüncü defa atanmadan soüra sürekli atan
ma mümkündür.»
MADDE 12. — 2547 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;'
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yer
lerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, ser
best meslek icra edemezler.
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş
f
sayılır.
Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine
gelir kaydedilir.
Ancak, öğretim üyelerinin üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda ve
ya 37 inci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bulun
dukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u
üniversite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme ya
pılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.
Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yükseköğretim Kurulu tara
fından tespit edilir; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.»
(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemez ve atanamaz
lar.
(c) Bilgi ve görgülerini arttırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez.
Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler
yükseköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur
lar.»
MADDE 13. — 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi ma'tla'bı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme
Madde 38. — öğretim elemanları ilgili kurumların isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi
ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yüMillı Güvenlik Konseyi
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rütülmek kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî
Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tara
fından kurulan vakıflar ile araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler. Görevlendirme kararıridan görevlendirilenin üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler ile öteki
haklardan yararlanıp yararlanamayacakları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre belirtilir.
Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onay(i ile yükseköğretim kurumları veya
birimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.
Yükseköğretim üst kuruluşlarında 'her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilen yükseköğretim
mensuplarına ve kamu görevlilerine, kendi kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak
görevlendirildikleri kuruluşlar 'bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir.
Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.»
MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlan
mışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.»
MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 41. — Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dal
larında, ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğ
rudan tespit edilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum
görmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rektör
lüklerin önerisi üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarı yıldan az olmamak ve toplam dört yarı yıl
geçmemek üzere, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendire
bilir.
Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirilme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır.
Bu madde ile bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirilmeler
de, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumların
da devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadro
larında çalışanların yarar'laridıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca en fazla iki yarı yıl görevlendirilenlere
geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir.
Geçici göreVle iki yarı yıldan daha fazla görevlendirilenlere, ayrıldıkları kurum bütçesinden ve ödenek
aranmaksızın daimî görev yolluğu ödenir.
Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında 'belirtildiği şekilde görevlendirildikleri
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde
istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda 'tekrar görev
lendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarınca veri
len kuruluşlarda çalıştırılamazlar
Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenle
nir.
MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kap
sam öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öneMillî Güvenlik Konseyi
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risi üzerine; Öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği
yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.»
MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim
- öğretim sürelerine, dört yarı yıl öğretim yapan Yükseköğretim kurumlarında iki yarı yıl, sekiz yarı yıl öğretim
yapan Yükseköğretim kurumlarında dört yarı yıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim kurumla
rında altı yarı yıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başa
rılı olarak tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre daha
tanınır.
öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime 'başlayan öğrenciler, bu öğrenimin
başlangıcından itibaren en çok iki eğitim-öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan ku
rumlarda birinci sınıfta; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yarı yılın bütün ders
lerinde başarılı olmaya mecburdurlar.
Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğ
retim kurumu ile ilişkileri kesilir.»
«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yüksek
öğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurumlan, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim program
ları uygulayabilirler.
Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.
Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbir
liği yapılır.»
MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 45. —
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edi
len sınavla girerler. Sonuçların
değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır.
Ortaöğretim kurumlarını
birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak
kontenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir.
Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğre
tim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir
yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir.
Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.
b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu
tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yön
temlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler.
c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler
nedeniyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.»
MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 46. — Yükseköğretim Kurumlarınca her yıl öğrencilerden alınacak öğrenim ve kayıt harçları
nın yıllık toplamı 500,— Türk lirasının, öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması sonu
cu bulunan miktarı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç taksitte ve ne
zaman ödeneceğine Yükseköğretim Kurulu karar verir.
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Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye
Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna yeterli ödenek aktarılmak üzere ödenek konur. Bu harçların
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Ma
liye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir.
Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal
yardım tertibinden, kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğrencilerin bes
lenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için ikullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile
ilgili konularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili bükümler uygulanır. Fondan artan para ertesi
yılın fon hesabına devrolunur.
Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğretim
Kurulunca ayrıca tespit edilir.»
MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir.
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite
bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendika Kanunları
ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu
ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir,
f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgilile
re verilecek ödenekler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düze
yinde ücret ödenir.»
MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenmiştir.
«g) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları arasında
aktarma yapılması için ilgili rektörlerin görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı
yetkilidir.»
MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygula
dıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden
Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulu
nun önerisi ile rektörlükçe karar verilir.»
MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ve bu kanunda gösterilen usul ve
esaslara uymak kaydıyla yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazla
sını kurabilirler.»
«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulur :
a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge,
b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya bir gelirin mevcut olduğunu ve buna tah
sis edildiğini gösterir belge,
c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları belirten taahhüt
belgesi.»
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«EK 'MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.»
«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, beş
kişiden oluşan bit yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir üyesi
Yükseköğretim Kurulp, üç üyesi de Vakıf idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler
yeniden atanabilirler.
Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Kurul yöneticisine uygun
gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim
elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. Yükseköğ
retim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine
göre diğer görevleri yürütür.»
«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu
kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf
yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.
«EK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan malî
kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.»
«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yüksek
öğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet Yük
seköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında
çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurum
larında görev alamazlar.»
«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim - öğretim esasları öğretim süreleri, öğ
renci haklan (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakımından bu kanun hükümlerine tabidir.»
«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumlan gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yüksek
öğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.»
«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim düze
yinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve
önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.»
«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak fakülte veya başjka
yükseköğretim krumunda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yük
sek düzeydeki yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.»
«EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfların
yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan bu Kanundaki esaslar içinde Yükseköğretim Kurulu kararı
ile olur.»
«EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz
önünde tutularak fiziksel yapı, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.»
GEÇÎOI MADDE 1. — İzlediği eğitim - öğretim programlarım en çok dört dersten başarısız olma dı
şında tamamlayan ve 1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yükseköğretim kurumları ile iliş
kisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde
her ders için iki sınav hakkı tanınır: Ancak, bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından itiba
ren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olmadan
devamlı statüye üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile geçirilebilirleri
MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
7 , 4 . 1983

Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakana
Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakanı
Prof. Dr. t. Öztrak

Devlet Bakanı
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
S. R. Pasin

Adalet Bakanı
i?. Bayazıt

Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakanı
/. Türkmen

Maliye Bakanı
A. B. Kafaoğlu

Millî Eğitim Bakanı
H.t Sağlam

Bayındırlık Bakanı
Dr. T. Önalp

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka
Prof. Dr. K. Kılıçturg

Prof. Dr. A: Bozer

Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. M. Aysan

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T. Esener

Sanayi ve Tek. Bakanı
M., Turgut

Kültür ve Turizm Bakanı
/. Evliyaoğlu

İmar ve İskân Bakanı
Prof. Dr. A. Samsunlu

Köy İş. ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side
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Devlet Bakanı
Prof. Dr. M. N. Özdas

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
F. İlkel
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül
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TEKLİF
4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi

Fıkrasının

MADDE 1. — 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğre
tim görevlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o ku
ruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim
görevlisi ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan Öde
me ve tazminat toplamının iki katını geçemez.»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

T E K L İ F
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların
4 üncü ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı
Verilmesine Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 1978/79 öğretim yılından 1980/81 öğretim yılları arasında yükseköğretim kurumlarında
son sınıfta bulunan ve imtihanlarındaki başarısızlık veya süre aşımı dolayısıyla belge alan öğrencilere, öğren
cilik haklarından faydalanmamak ve girilecek sınav ve ders müfredatından sorumlu olmak kaydıyla 1981/82
ve 19 82/83 öğretim yılı sınav dönemlerinde kullanılmak ve bir kereye mahsus olmak üzere ıbaşarısız oldukları
derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır.
ı
MADDE 2. — 4 yıl süreli yüksekokulların 3 üncü sınıf ı(6 sömestr), 4 yıldan uzun süreli yükseköğretim
kurumlarının 4 üncü ve 5 inci sınıfından, en çok 3 dersten başarısız olanlara 1 inci maddedeki şartlar için
de ve 1981/82 öğretim yılından başlayarak birbiri ardına 3 sınav döneminde uygulanmak üzere başarısız
oldukları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır.
MADDE 3. — Madde 2 deki sınavlarını başaran öğrencilerin, müteakip öğretim yılı başında kayıtları
yenilenir, ancak bu öğrencilerin müteakip sınıflarını ıbirer yılda başarmaları şarttır.
MADDE 4. — Bu Kanundan yararlanmak isteyenler, imtihan dönemlerinden en geç bir ay önce, belge
aldıkları yükseköğrenim kurullarına yazı ile başvurmak zorundadırlar.
Daha evvel böyle bir ıha'k kullanmış olanlar ve/veya anarşik olaylara karıştıklarından haklarında soruştur
ma, kovuşturma yapılanlar, disiplin cezası alanlar ile yeni sınav süresinde durumu tespit edilenler bu Ka
nundan yararlanamazlar.
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.,
MADDE 6. — Bu Kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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HÜKÜMETIN TEKLIFI
2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla değişik geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 30.9.1983
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek ıbu tarih esas alınmaik suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve
2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın ya
pılır.»
MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
20 i 12 . 1982
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Z. Baykara
Prof. Dr. 1. öztrak
Jl#« özgünes
Prof. Dr. M. İV. özdas
Devlet Bakanı
S. R. Pasin
Dışişleri Bakanı V.
Prof. Dr. 1. Öztrak
Ticaret Bakanı
K. Cantürk
Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Adalet Bakanı
C. Mentes
Maliye (Bakanı
A. B. Kafaoğlu

Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken
Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

içişleri Bakanı
S. Çetiner
Bayındırlık Bakanı
Dr. T. önalp

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. K. Kıhçturgay
Prof. Dr. A. Bozer

Ulaştırma Bakanı
Prof. Dr. M. Aysan

Çalışma Bakanı
Prof. Dr. T, Esener

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve iskân Bakam
/. Evliyaoğlu
Prof. Dr. A. Samsunlu

Sanayi ve Tek. Bakanı
M, Turgut
Köy tş. ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
F. İlkel
Gençlik ve Spor Bakanı
V. Özgül

Sosyal Güvenlik Bakanı
S. Side

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİJN
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçidi 19 uncu Maddesinin Birinci
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayıü Kanunla değişik Geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 30.9.1983
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiiyle 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve
2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın, öğ
renim durumlarına göre yükselinebilecek tavanı geçmemek ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 46 ncı maddesindeki sınav şartı aranmaksızın yapılır.»
MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her
kademedeki eğitim - öğretimini tümüdür.
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar konservatuvarlar, mes
lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilim
sel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden
oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir.
g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kuru
mudur.
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ
lanan bir yükseköğretim kurumudur.
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık
eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi ama
cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğ
retim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur.
k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbiri
ne yakın ana'bilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilim
sel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur.
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulalbilir.
1. öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile
öğretim yardımcılarıdır.
m) Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dal
larında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
n) öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma
görevlileri okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır.
p) önl'isans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştirmeyi
amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
r) Lisans : Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrı
lır.
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğreti
mine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

Bazı Maddeler

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her
kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür.
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, mes
lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan
bir yükseköğretim kurumudur.
e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağ
lanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eği
tim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.
g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur.
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur.
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık
eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur.
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi ama
cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğ
retim, uygulama ve ' araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.
k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya bir
birine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilim
sel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yük
seköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir.
1) öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okut
manlar ile öğretim yardımcılarıdır.
m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dal
larında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır.
o) Okutman : Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belir
lenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.
p) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma gö
revlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
r) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştir
meyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
s) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
t) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki
kademelere ayrılır.
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğre
timine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir,
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(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kap
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarım ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürü
tülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek; ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama
ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.
t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yay
gın eğitimdir.
(1) Örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorun
luluğunda oldukları bir eğitim - öğretüm türüdür.
(2) Açık Eğitim : öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğre
tim türüdür.
(3) Ekstern Eğîtim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yan yıl
içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür.
(4) Yaygın Eğîtim : Toplumun her kesimline ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim - öğretim türüdür.»

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
«b) Yükseköğretim Kurulu;
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, doğrudan seçilen sekiz,
(2 Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dişındar. tsmayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya
emeklileri arasından seçilen altı,
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bîir,
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki,
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan terdihan rektörlük yapmış profesörlerden seçilen
sekiz kişiden, oluşur.
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile ke
simlesin Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayan
ların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan
atama yapılır.
c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyelerin
dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim ya
pılır. Süneleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin nor
mal süreden önce sona erimesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde seçilme
si halinde 'bu üyenin özlük hakları saklı kalır ye maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile tüm
ilişkileri kesilir. Kurul Üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.
Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yok uğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönetmelik
hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan Kurulu temsil
eder seçimi kurula verilen akademik ve diğer personeJin aitamalarını yapar.
Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkan vekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verebilir.
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(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kap
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen
ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uy
gulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.
u) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan
(ekstern) ve yaygın eğitimdir.
(1) örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlu
luğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.
(2) Açık Eğitim : öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğre
tim türüdür.
(3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim) : Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın
sadece yarı yul içi ve sonu sınavlarına kattılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türüdür. Bu eğitimi
izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca
mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar.
(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim-öğretim türüdür.»
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 nci maddesinin «b», «c» ve «e» fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştriilmiştir.
«&) Yükseköğretim Kurulu;
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz,
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya
emeklileri arasından seçilen altı,
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki,
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden, oluşur.
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanma
yanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğ
rudan atama yapılır.»
«c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyele
rin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların, yerine yeniden se
çim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle
üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi
seçilir.
Yükseköğretim Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayı içinde ya
pılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.
Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden seçil
mesi halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları
ile tüm 'ilişlilkîeriı kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.
Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönetmelik
hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsü
Millî Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 635)

— 30 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)

Millî Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder.
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı, 16 kişidir.»
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kur w
luşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında,
herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret
izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.»

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir.
«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi
içinde;
(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî
Eğitim Bakanlığına sunmak,
(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî
Eğitim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul ya
da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek,
Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar baş
latılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,
(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek
görüşlerini ilgili makama sunmak,
e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin yatay ve
dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniver
sitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek.»
«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak,»
«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak,
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim-öğretim ve
eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve
bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,
o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açılmasına
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek,
p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildirmek
ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite rek
törlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak,
r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve yükseklisans diplomalarının
denkliğini tespit etmek,
s) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.»
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eder, seçimi kurula verilen akademik ve diğer personelin atamalarını yapar. Başkan, başkan vekillerine ve
üyelere görevler verebilir.
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder.
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.»
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı ku
ruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dı
şında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazaret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmiyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.»
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 7. — Yükseköğretim Kurulunun görevleri;
a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurul
ması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç
duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar
hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde
kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak,
b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda
birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve
yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak,
d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
si içinde;
(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini
Millî Eğitim Bakanlığına sunmaik,
(2) 'Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile
İlgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak,
Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merke
zi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul
veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar
vermek,
Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak,
(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleye
rek görüşlerini ilgili makama sunmak,
e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve sürelerini, öğren
cilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul melunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkim
esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,
f) . Üniversitelerin ihtiyaçlaırıtu, eğitim - öğretim programlarını, bilim dalarının nitellerini, araştırma fa
aliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araç, gereç ve benzeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve diğer İlgili
hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli bir oran
da tespit etmek,
g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gös
terenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak,
Millî Güvenlik Konseyi

(S. Sayısı : 635)

— 32 —
(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin)

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim-öğretim ve diğer faliyetleri; bu Kanunda belirtilen amaca ve anailkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma
ları yapmak,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.»
MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri :
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yük
seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de göz
önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, YükMillî Güvenlik Konseyi
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h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek
kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul
edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,
ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri al
mak,
j) Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumları
nın önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak,
1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanun
da öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla belirlenen
yükseköğretimin
amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene aykırı hareketle bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan,
normal usulüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yük
seköğretim kurumuna atamak,
m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak,
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim - öğretim
ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek,
o) Vakıflar tarafından
kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılmasına
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek,
p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında tüm üni
versite rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak,
r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denk
liğini tespit etmek,
s) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.»
MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin «b» fıkrasının sonuna aşağıdaki
îbare eklenmiştir.
«Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayın
da yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.»
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«IMadde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca
ve anailkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,
'b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma
ları yapmak,
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.»
MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri :
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde
yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de
göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarıMillî Güvenlik Konseyi
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seköğretim Kurulunca seçilerek atanır, Merkezin teşkilat ve işleyişine ait esaslar Yükseköğretim Kurulu ta
rafından hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle belirlenir.
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim ku
rumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini
ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.
Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanı
dır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fo
nun yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan
artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.»

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve (c)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç
defa atanabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sıra
sında ilk atama işlemi aynen uygulanır.»
(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte
olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere ıbağlı belli birimlerde, baş
ka bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.»
MADDE 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır.
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nın yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hiz
metleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim ku
rumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini
ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.
Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim
Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başka
nıdır. Bu fon Öğrenci Seçme ve Yerleştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcamalarda
ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, işletme ve denetim
esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fon
hesabına aktarılır.»
MADDE 7. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«a) Atanması : Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği
yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş ikisi
üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl için atanır.
önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğru
dan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabilir.
Rektörler 67 yaşını doldurmamış kişiler arasından atanır. Ancak Rektör olarak atananlarda görev süreleri
bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok
üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için ı tanır.
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi ba
şından iki haftadan fazla uzaklaştığında yükseköğretim kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla
sürerse yeni bir rektör atanır.»
MADDE 8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesinin «a» fıkrasının ikinci ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç
defa atanabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama şua
sında ilk atama işlemi aynen uygulanır.»

MADDE 9. — 2547 sayıli Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
b) Doçentlik sınavına katılabilmek için :
1(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Ku
rulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış
olmak,
(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,
(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezî sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak,
Gerekir.*
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MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya baş
ka üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında ilan edi
len profesör kadrolarına, o üniversitenin dışında müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait olduğu
üniversitelerde görevli doçentlerin müracaatları dikkate alınır.»

MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Öğretim görevlileri
Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerin de bu Kanun uyarınca atanmış öğretim' üyesi bulunma
yan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygu
lamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati üc
reti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüş
leri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve
rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya
kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kad
rolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya baş
vuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanaMillî Güvenlik Konseyi
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Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şar
tı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadır
lar.
MADDE 10. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«a) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe kadroların
daimî veya kısmî statüleri belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere
rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç pro
fesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, hw
mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.»
MADDE 11. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin «a» fıkrası (1) inci bendi ile
«b» fıkrası (2) nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim ala
nında çalışmış olmak.»
«(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve varsa adaylarda
aranacak nitelikleri, kadronun daimi veya kısmî statüde olduğunu belirterek Yükseköğretim Kuruluna bil
dirirler. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki boş kadroları, kadro statüsünü ve aranan nitelikleri ilan
eder.»
MADDE 12. — 2547'sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 27. — Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre ça
lıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve
yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'
de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yükseköğre
tim kurumunun Türk üniversiteleri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.»
MADDE 13. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 28. — Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalış
tıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl bu unvan ve
yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de
geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yükseköğretim
kurumunun Türk üniversiteleri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.»
MADDE 14. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi üzerindeki «ÖĞRETİM YAR
DIMCILARI» orta başlığı kaldırılmış, 31 inci maddesi başlığı ile birilikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
<söğretim görevlileri
Madde 31. — öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğre
tim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders
saati ücreti ile görevlendirilebilirler, öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakülte
lerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölütn başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile
öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmak
sızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kadrolarına öğretim görev
lileri en çok iki yıl süre ile atanabilirle?; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bu
lunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi
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bilirler. Konservatuvarlar ile Meslek Yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabi»
lir.
MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile birlikte 31 inci maddenin madde numarası, 32 olarak değiştirilmiştir,

MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 33. —
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı
olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulu
nun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitüler, konservatuvarlarla meslek yüksekokul
ları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma gö
revlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona
erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur.
b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç
gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için
görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. Okutmanlar iki yıl süreli olduğu gibi sürekli olarak da atanabilir
ler.
d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğı etim yardımcılarıdır.
e) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli
öğretim yardımcılarıdır.
f) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim plânlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilme
leri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek
okullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok
iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri cendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları
mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur, Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atana
bilirler.»
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sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama
usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile Meslek Yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi
atanabilir.»
MADDE 15. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«Okutmanlar
Madde 32. — Okutmanlar; eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında belirlenen ortak zorun
lu dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili kurumların görüşü alınarak fa
kültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı
ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların ye
niden atanmaları mümkündür. (Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır»
MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesi üzerine «ÖĞRETİM YARDIM
CILARI» orta başlığı eklenmiş ve bu madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
«Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları
Madde 33. — öğretim Yardımcıları, Yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen araştırma görevlileri,
uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır.
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlaıında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı
olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulu
nun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı Enstitüler, Konservatuvarlarla Meslek Yüksek
okulları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma
görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona
erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.
b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ih
tiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendi
rilen öğretim yardımcılarıdır.
c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.
d) Eğitim-öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanmasıyla görevli
öğretim yardımcılarıdır.
e) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri;
ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullar
da müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm balkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl
için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkün
dür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.»
MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir.
«Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, yükseköğretim ku
rulunca tçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili üıûversitesi ile
sözleşmesi yapılır.»
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MADDE 12. — 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) fıkrası eklenmiştir.
«(1) Üniversitede devarrilı statüde görev yapanlar;
Bu profesör ve doçentler ile kısmî statüde olup bu maddeye göre yönetime seçilenler veya atananlar me
sailerini genel hükümlere tabi olarak üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yer
lerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest
meslek icra edemezler.
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş
sayılır.
Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine
gelir kaydedilir.
Ancak, öğretim üyelerinin Üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda
veya 37 nci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bu
lundukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u
üniversite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme ya
pılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.
Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yüksek Öğretim Kurulu ta
rafından tespit ediler; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ge
reklidir.»
(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemezler ve atana
mazlar. Ayrıca başlıca uygulama alanları üniversite içinde olup, döner sermaye işletmeleri ile bu uygula
maları sürdürdüklerine Yüksek Öğretim Kurulunca karar verilen birimlerde kısmî statüde görevli öğretim
üyeleri bölüm ve buna bağlı birimlerin yöneticiliklerine de seçilemezler ve atanamazlar.
(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez.
Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun gö
rüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler yük
seköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur. Öğ
retim üyesi için yapılan ilanda daimî statü şartı belirtilmişse, bu gibiler kısmî statüye geçemezler.»
«h) Otuz yıl fiilen çalışmış emekli öğretim üyelerinden çalışmalarında yarar görülenler ilgili üniversite
nin önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile 5.11.1980 gün ve 2333 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesi B fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.»
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MADDE 18. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
«Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya dok
tora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edile
bilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.
Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim
kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere,
yükseköğretim kurumlarında görev verilmez, özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hük«
mün dışındadır.»
MADDE 19. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
a) Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar :
«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumların
dan başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamaz
lar, serbest meslek icra edemezler.
Daimî statü ile atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmî statüye geçmek için başvuramazlar.
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş
sayılır.
Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine
gelir kaydedilir.»
(2) Üniversitede kısmî statüde görev yapanlar;
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bulunmak,
eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yap
makla yükümlüdürler. Bunlar;
(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamaz
lar.
(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıkları
na seçilemezler,
«(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kay
naklarından ödenmez.
Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler
yükseköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulurlar.»
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MADDE 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 iıfıci maddesi matlabı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda görevlendirme
Madde 38. — Öğretim elemanları : ilgili kurumları ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uy
gun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi ku
rumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma
Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetle
rini Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan
kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar ile araştırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici
olarak görevlendirilebilirler. Görevlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim Kurulundaki aylık ve diğer
ödemeler ile öteki hakları devam eder.
Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi
rimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.
Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarında mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri,
yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bunlara kendi
kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak görevlendirildikleri kuruluşlar bütçesinden kendi
kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir.
Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden başka,
görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler.»
MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret
sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.»

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 41. — Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dalların
da ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğrudan tespit
edilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum görülmesi üze
rine, Yükseköğretim Kurulu; ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rektörlüklerin öneri
si üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarıyıldan az olmamak ve toplam dört yarıyılı geçmemek üzere,
kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendirebilir.
Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirmelerde
töbligat, işten ayrılana, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet Memurlarına ilişkin hükümler uy
gulanır.
Bu madde veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmelerde,
görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumlarında de
vam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalı
şanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite büt
çesinden ödenir.
Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde is
tifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti veya eşdeğer şartlarda ve nitelikte diğer bir hizmeti yerine getirmedikçe her
hangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırıla
mazlar.
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MADDE 20. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme
Madde .38. — Öğretim elemanları : İlgili kurumları ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun
uygua görmesi ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi
kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,
Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kamu kuruluşları ve kamu
yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve
bunların iştiraklerinde, araştırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlen
dirilebilirler. Görevlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öte
ki hakları devam eder.
Yüksek Öğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi
rimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer.adlî konu
larda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.
Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.»

MADDE 21. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin «c» fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret
sağlamışsa, görev yapacakları sürece ilgili üniversitenin önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile ay
lıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.»
MADDE 22. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
«Madde 41. — Yüksek Öğretim Kurulunca; bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları
nın, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yük
seköğretim kurumlarından karşılanacağı, öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ihtiyaçlar
karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yüksek Öğretim Kurulunca ihti
yaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak
üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yüksek öğretim Kuruluna bildirirler. Bu görevlendirmeler
bir yarıyıldan az, dört yarıyıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla ya
pılır.
Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin «b» fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır.
Bu madde veya bu Kanunun 40 inci maddesinin «b» fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmeler
de, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kay
dıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yarar
landıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, görev yapa
cağı üniversite bütçesinden ödenir.
Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin «b» fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde
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Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«b) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod,
kapsam öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi
üzerine; Öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği ya
pılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.»
MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim - öğ
retim sürelerine, dört yarıyıl öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında iki yarıyıl, sekiz yarıyıl öğretim
yapan yükseköğretim kurumlarında dört yarıyıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında
altı yarıyıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başarılı olarak
tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıl ek süre daha tanınır.
Öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfın da öğrenime başlayan öğrenciler; bu öğrenim başlangı
cından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde, sınıf seçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda
birinci sınıfta, ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yan yılın bütün derslerinde başa
rılı olmaya mecburdurlar.
Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları yeri
ne getiremeyere'k öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlamayacakları anlaşılan öğrencilerin
öğretim
kurumu ile ilişkileri kesilir.»
«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim programları
uygulayabilirler.
Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.
Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbirliği
yapılır.»
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istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yüksek öğretim kurumunda yeniden gö
revlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar.
MADDE 23. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 42 nci maddesinin «d» fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«d) öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Yüksek Öğretim Kurulunda özel ar
şiv tutulur.»
MADDE 24. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir.
«b) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kap
sam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öne
risi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbir
liği yapılarak, Yükseköğretim Kurmunca düzenlenir.»
MADDE 25. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madesinin «a» ve «c» fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«a) Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu kanun
da öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten; önlisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan ku
rumlarda bir yıl; dört veya daha uzun süreli lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise iki
yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı
olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre da'ha tanınır.
öğrenciler, bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse deVam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az iki
ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava katılabil
mek için, en az ara sınav notu ortalaması ve ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı Üniversiteler
arası Kurulca tespit edilir. Üniversite senatoları ayrıca sınavda başarısız olan öğrencilere, aynı sınav dönemin
de sağlanmak şartı ile bir bütünleme sınavı açılmasına karar verebilirler. Bir dersin devam, ara sınavı, uygu
lama ve sınav şartlarından birini yerine getiremeyen öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere, eğitim öğretim programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun uygun göreceği ilk yarı yılda, o
dersin kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine
getirilememesi halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir.
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin baş
langıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlar
da birinci sınıfta; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün derslerinde
başarılı olmaya mecburdurlar.
Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim
kurumu ile ilişkileri kesilir.»
«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun
tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açık eğitim veya dışardan eğitim (ekstern
eğitim) veya yaygın eğitim programları uygulayabilirler.
Açık eğitim ve dışardan eğitim (ekstern eğitim) in yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, sı
nav ve diğer esaslar ile açık eğitimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.
Açık eğitim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbirliği
yapılır.»
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MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 45. —
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen
sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğ
retim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjanla
ra, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir.
Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim
Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir.
Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.
b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit
edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle
yükseköğretim kurumlarına alınabilirler.
c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler
sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.»
MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 46. — Yükseköğretim kurumlarınca her yıl öğrencilerden alınacak öğrenim ve kayıt harçlarının
yıllık toplamı 300 memur aylık göstergesinin öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması
sonucu bulunan miktarı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç taksitte ve
ne zaman ödeneceğine Yükseköğretim Kurulu karar verir.
Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye
Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna yeterli ödenek aktarılmak üzere ödenek konur. Bu harçların
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Ma
liye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir.
Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal yar
dım tertibinden, kurulacak Öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğrencilerin beslenme,
kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile ilgili ko
nularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hüküm 1er uygulanır. jFondan artan para ertesi yılın fon hesabına
devrolunur.
Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğretim
Kurulunca ayrıca tespit edilir.»

MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir.
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite
bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendikalar Kanun
ları ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler.
Bu ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.
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MADDE 26. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 45. —
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen
sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğ
retim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjan
lara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir.
Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim
Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir.
Bir mesleğe yönelik proglamlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.
b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tes
pit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle
yükseköğretim kurumlarına alınabilirler.
c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler
sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.»
MADDE 27. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Madde 46. — Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar
öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yük
seköğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Varsa yabancı dil hazırlık
öğrenimi dahil her eğitim-öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğ
rencilerden harç olarak alınır. Bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı
Devlet tarafından ödenir. Bu takdirde 44 üncü maddeye göre öğrencilere tanınan ek öğretim süreleri için de
Devletçe ödemeye devam edilir.
öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe karşılanan toplam harç
miktarına göre tespit edilir.
Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz.
Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü
alınarak
Bakanlar Kurulunca ayrıca tespit edilir.
Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye Ba
kanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere yeterli ödenek konur. Bu harçların üniversite
bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Maliye Bakanlı
ğının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazırlanacak yönet
melikte belirlenir.
Bu suretle veya doğrudan üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar ve ücretler her üniversite bütçesin
de açılacak öğrenci sosyal yardım tertibinden, kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda topla
nan paralar öğrencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılır.
Fonun sarf ve denetimi ile ilgili konularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hükümler uygulanır.
Fondan artan para ertesi yılın fon hesabına devrolunur.
MADDE 28. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil*
de değiştirilmiştir.
«a) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğren*
çilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değer
lendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı
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f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda, tüm
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgilile
re yapılacak ödemeler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düzeyin
de ücret ödenir.»

MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) ve (h) fıkraları eklenmiştir.
«g) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler bütçeleri tek katma bütçe olarak düzenlenir.»
«h) Her üniversitede rektörlük bütçe programında yer alan araştırma giderleri Yükseköğretim Kurulu
kararı ile üniversitelerde açılacak araştırma fonlarına aktarılır. Fonun yönetimi, dağıtımı, denetimi ve düzen
lenmesi rektörün başkanlığında enstitü müdürlerinden oluşan bir yürütme kurulu tarafından yapılır. Üniver
site öğretim elemanları ile doktora öğrencileri tarafından hazırlanan araştırma projeleri bu kurulca değerlen
dirilerek malî ihtiyaçlar karşılanır. Araştırma projelerinde ayrıntılı bilimsel veri hedeflerinin yanında gerekli
malzeme, hizmet alımları ve araştırmayla ilgili diğer harcamalar belirtilir. Bu projeler çerçevesinde öngörülen
harcamalar avanslarla karşılanır. Malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Her yıl sonun
da fondan artan meblağ gelecek yılın fonuna eklenir. Fonun yönetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tes
pit edilir.»

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci madde birinci fıkrası (a) bendi ile ikinci fıkra aşağıdaki
şekilde değiştirilerek 3 üncü ve 4 üncü fıkralar eklenmiştir.
«a) Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve
bunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile araştırma ve uygulama merkezlerinde ilgili yönetim kurulu
veya yönetim biriminin önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner ser
maye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile Yük
seköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulrnun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulu
nun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir. Yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı birimlerin döner serMillî Güvenlik Konseyi
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sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro
salonları, spor salon ve sa'haları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yarar
lanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.»
MADDE 29. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hu
kuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yüksek
öğretim Üst Kuruluşunun başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından
atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan veya müdürün önerisi üzerine rektör
tarafından yapılır.»
MADDE 30. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 56. — îşlem ve usuller :
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumlan ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her
türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmî ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılma
sında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.
b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına makbuz karşılığında
yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildi
rilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
«c) Yükseköğretim üst kuruluşları, Yükseköğretim kurumlan ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler
tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak
kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen
aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü
vergi, resim ve harçlardan muaftır.»
d) Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira dahil) bir hakkın ya da menfaatin terkinini gerektiren, mad
dî veya hukukî nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte ya
rar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya da uy
gun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası için üst ku
ruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Ba
kanlığı karar verir.
e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan
bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı
Artırma ve Eksiltme ve thale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bun
ların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi- ile 2490 sa
yılı Artırma ve Eksitlme ve thale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
g) 'Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün gö
rüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.
MADDE 31. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
«Döner sermaye ve araştırma fonu
Madde 58. —
a) Döner Sermaye :
Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve
bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kuruMiilî Güvenlik Konseyi
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mayelerinin ilk sermayeleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanının olumlu görüşü üzerine
Maliye Bakanlığınca gerekli aktarma yapılmak suretiyle sağlanır.»
«Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğretim
görevlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş
veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim
üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim görevlisi
ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yanödeme ve taz
minat toplamının iki katını geçemez.»
«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygu
ladıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulunun
önerisi ile rektörlükçe karar verilir.»
«Yukarıda yazılı kişilerin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin ta
mamı üniversitenin veya ilgili birimin araç gereç arattırma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere sarfedilir.»

MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına y< nelik olmamak şartı ve kanunda gösterilen usul ve esas
lara uymak kaydıyla üniversite ve fakülte hariç yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden
birini veya birden fazlasını kurabilirler.»
«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulur :
a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin
hazır bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge,
b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna tahsis
edildiğini gösterir belge,
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lunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri
kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst
kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve
rektörün onayı ile artırılabilir.
Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürü
tülmesi esasları ve mu'hasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğre
tim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde be
lirtilir.
Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Mühasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve ihale Kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılma
yan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Malî yılın bitiminden başlayarak dörlt ay içinde hazır
lanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, birer örneği de aynı
süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.
Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin katkısı
ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve di
ğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak her
öğretim üyesinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat
toplamının iki katını geçemez.
b) Araştırma Fonu :
Üniversitelerde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile rektörlüğe bağlı, o üniversitede mevcut tüm döner ser
mayelerin gelirlerinden öğretim üyelerine ödendikten sonra kalan kısmın en az yarısı ile Araştırma Fonu
kurulabilir. Bu Fonun gelirleri şunlardır :
(1) Yukarıdaki esaslara göre her yıl döner sermayeden aktarılacak meblâğ,
(2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin
tamamı,
(3) Üniversite bütçesine konulan araştırma ödenekleri,
(4) Yıl sonunda Fondan artan meblâğ,
(5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.
Fonun kullanımı ve yönetimi ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Fonun muha
sebe usulleri ve diğer malî hususlarda, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu usul ve
esasları uygulanır.
MADDE 32. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve malî ve idarî hususlar dışında,
akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen usul
ve esaslara uymak kaydıyla, yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden faz
lasını kurabilirler.
«IBK IMADfDE 3. — Vakıf veya birden fazla vakfın yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu
kurma ile ilgili karar veya kararları Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki
belgelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulur:
a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge,
b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer cari masraflarının en az % 20
sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna
tahsis edildiğini gösterir belge,
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c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimlerin adlarını bildiren bel
ge ile kurumun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.»

«EK MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.»
«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, beş
kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir üyesi
Yükseköğretim Kurulu, üç üyesi de Vakıf idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler
yeniden atanabilirler.
Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Kurul yöneticisine uygun
gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim
elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. Yüksek
öğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümle
rine göre diğer görevleri yürütür.

«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu
kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Va
kıf Yükseköğretim Kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.»
«EK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan malî ko
laylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.»
«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yük
seköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet
Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet Yükseköğretim kurum
larında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğ
retim kurumlarında görev alamazlar.»
«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim-öğretim esasları öğretim süreleri, öğren
ci hakları (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakımından 'bu Kanun hükümlerine tabidir.»
«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yüksek
öğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.»
«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim-öğretim dü
zeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uya
rı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.»
«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak yükseköğretim kuru
munda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yüksek düzeydeki
yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.»
«EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfların
yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan 'bu Kanundaki esaslar içinde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile
olur.»
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c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı birimlerin adlarını bildiren belge ile kuru
mun eğitim-öğretim, malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.»
d) Vakıf Yükseköğretim Kurumunun eğitim-öğretim fonksiyonunu yerine getiremeyeceğinin anlaşılması
halinde, bu madde ile yükseköğretim kurumuna tahsis edilenlere yapılacak işlemi gösterir belge.
«fl3K MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.»
«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, en
az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri vakıf idare uzvu tarafından
devlet memuru olma niteliklerine sahip ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından beş yıl için seçilir. Mü
tevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.
Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf yükseköğretim kurum
larının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır. Mü
tevelli heyet; vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir, yük
seköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini
yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygu
lamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.
Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınması ile ilgili hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi
hükmü uygulanır.
«EK MADDE 6. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sa
hip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına in
tikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.»
«tEK MADDE 7. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer
alan malî kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.»
«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yük
seköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Öğretim
elemanlarının nitelikleri Devlet Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır.
Devlet Yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış
kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar.»
«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim süreleri ve
öğrenci haklan ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir.»
öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.
«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar malî,
idarî ve ekonomik konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.»
«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim
düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli
uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.»
«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından kurulacak yükseköğretim kurumunda akademik kurul, senato
ların; yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulunun; en yüksek düzeyindeki yönetici, rektörlerin yetkisini
kullanır ve görevlerini yapar.»
«EK MADDE 13. — Vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi, ilgili mütevelli
heyetin teklifi veya doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak bu Kanundaki esaslar için
de Yükseköğretim Kurulu kararı ile olur.»
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«EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz
önünde tutularak fiziksel yapı, araç-gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.»

GEÇİCİ MADDE 1. — İzlediği eğitim-öğretim programlarını,
a) Sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla,
•b) Ders geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında toplam derslerin dörtte üçünün sınav
larını başarmış olanlara,
1977 yılında bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler dolayısıyla Yükseköğretim
Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere, eğitim-öğretim programlarının tümünü iz
leyerek tamamlamış olmak şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki
sınav hakkı tanınır. Ancak bu gibiler, askerlik tecil işlemi hariç, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından iti
baren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olma
dan üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile devamlı statüye geçirilebilirler.
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«EK MADDE 14. — Vakrflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları
göz önünde tutularak yapı ve tesisler, araç-gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.»
EK MADDE 15. — Vakıf tüzelkişiliğinin herhangi bir şekilde nihayete ermesi halinde, vakıf yüksek
öğretim kurumu tüzelkişiliği devam eder ve vakıf tarafından yükseköğretim kurumu tüzelkişiliğine tahsis
edilen hertürlü taşınır ve taşınmaz mal, araç, gereç, malzeme, para ve ekonomik değeri olan haklar yük
seköğretim kurumunun mülkiyetine geçer.
Bu durumda vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti üyeleri ile yükseköğretim kurumu yöneti
cilerinin seçilmesi yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce bir başka vakfa devredilir.
Vakıf Yükseköğretim Kurumunun faaliyetlerinin durdurulması halinde durdurulma süresince, kapatıl
ması halinde ise temelli olarak, Kurumun İdaresi Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek
veya tamamlamak üzere uygun bir devlet yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir.
MADDE 33. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının 12 nci bendi aşa>
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü bent eklenmiştir.
«s(12) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz önünde tutularak
gerekli yalpı ve teslisler, araç-gereç, öğrettim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular,
03) Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik hu
suslar.»
MADDE 34. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 24.9.1982 tarih ve 2708 sayılı Kanunla değişik
geçici 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«30.9. Î982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan
personelden, 30.9.1983 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrılanlar hakkında, 30.9.1982
tarihindeki kazanılmış hakları dikkate alınarak iş mevzuatına göre işlem yapılır. Ancak, bu gibilerin 30.9.1982
tarihi ile emeklilik için başvurdukları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.»
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel izlemiş olduğu eğitim-öğretim programlarını;
a) Sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla,
b) Ders geçme veya borçlu sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında toplam derslerin
dörtte üçünün sınavlarını başarmış olanlara,
1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler dolayısıyla Yükseköğretim
Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere, eğitim-öğretim programlarının tümünü izle
yerek tamamlamış olmak şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav
hakkı tanınır. Ancak, bunlar, askerlik tecil işlemi hariç öğrencilik Haklarından yararlanamazlar.
iBu gibiler başaramamış oldukları bir veya daha çok derslerin sınavına aynı dönemde girebilirler ve bu ders
lerden ikinci sınav haklarını sınavların açılacağı ilk dönemde kullanmak zorundadırlar. Bu derslerden herhan
gi birinden ikinci sınav sonunda da başarısız olanlar diğer sınav haklarını tümüyle kaybederler.
OEÇtCl MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye veya devamlı statüden kısmî statüye geçmek üze
re bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri, üniversite yöne
tim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile statü değiştirebilirler.
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 41 inci mad
desi uyarınca görevlendirilenler bu kanunun 15 inci maddesi gereğince görevlendirilmiş sayılıriar. Gerek
bunlar gerekse 2547 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin b fıkrasına göre görevlendirilenler bu kanunun
15 inci maddesine göre harcırah alırlar.
GEÇİCİ MADDE 4. — Gelişmekte olduğu, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen bölge Yükseköğ
retim Kurumlarında toplam üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış doçentlerin önceki ve kendi ku
rumlarında açık bulunan profesörlük kadrolarına bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beş yıl içinde
açılacak kadrolara başvurmaları mümkündür.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört yıl süreyle, bölüm başkanlığı ve
daha alt birim yöneticiliklerine, kısmî statüde çalışan öğretim üyeleri de atanabilirler.

GEÇİCİ MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 47 inci maddesine bu Kanunun 20 inci maddesiyle ek
lenen (e) ve (f) fıkralarına göre saat 'başına veya asgarî ücret düzeyinde ödenecek ücretler, bu kanunun ya
yımı tarihinden 1984 yılı Bütçe Kanununun uygulanacağı 1 Ocak 1984 tarihine kadar geçen süre içinde
döner sermayeden, ilgili mevzuatına göre ödenir.

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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GEÇlOÎ MADDE 3. — Yükseköğretim Kurumları kadro kanunu yürürlüğe girinceye kadar, rektörlerin
önerisi üzerine, akademik kadrolar ide 657 sayılı Devlet M'emurları Kanununa tabi kadrolar, üniversiteler ve
ya üniversite birimleri arasında Yükseköğretim Kurulu kararı ile nakledilebilir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Tıp ve diş hekimliği gibi uygulama alanları, üniversite içinde olmayan bilim
alanlarında görevli profesör ve doçentler kısmî statüde olmalarına rağmen, 1990 yılı sonuna kadar, bölüm,
anabilim, anaisanat, bilim ve sanaıt dalları yöneticiliklerine atanabilirler. Ancak bu gibiler, Devlet memur
ları gibi haftalık mesai süresine tabidirler.

GEÇÎOt MADDE 5. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile yükseköğre
tim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak istihdam edilen öğretmenlerin istihdam süresi 30.6.1984
tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar, ilgili bakanlığa dönmek için talepte bulunanlar ile yükseköğ
retim kurumlarında istihdamlarına ilgili üniversite yönetim kurulu önerisi ve rektörün onayı ile gerek gö
rülmeyenler; ilgili baikanlıklara kadroları île birlikte iade edilirler veya üniversitesinin önerisi veya doğrudan
yükseköğretim kurulunun kararı ile bir başka üniversiteye veya bağlı birimlerine kadroları ile birlikte nakledilebilirler.

Yürürlük
MADDE 35. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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