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MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (1) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
1. Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanunda
öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla belirlenen
yükseköğretimin
amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan,
normal usulüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yük
seköğretim kurumuna atamak.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
a) Atanması : Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden
veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile
atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.
Dekan kendisine çalışmalarında
yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en
çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atadır.
Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan
fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
c) Ceza Soruşturması Usulü :
Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve
sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında
aşağıdaki hükümler uygulanır:
(1) İlk Soruşturma :
Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Millî Eğitim Bakanının Başkanlığındaki bir
toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yük
seköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayı
da soruşturmacı tarafından yapılır.
Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hakkında soruşturma
yapdacak
öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır.
(2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;
(a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hak
kında Danıştayın 2 nci Dairesi,
(b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim
Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul,
(c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardım
cıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün
başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,

2653

14 . 4 . 1982

(d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu
üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,
(e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal itibariyle yetkili il idare ku
mlu,
Karar verir.
(f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek
asıl ve yedek üyeler bîr yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
(3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk
soruşturmayı yapmış olan üyeler ile haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üye
lerle tamamlanır. Diğer hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın
2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme kararına itiraz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden
incelenmesi Danıştayın İdarî İşler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararma il
gililerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2 nci Dairesince incelenerek
karara bağlanır. Lüzum-u muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kuru
lu Başkan ve üyelerinin yargılanması Yargıtay ilgili cera dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna,
diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine aittir.
(5) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulü ve yetkili yargılama mer
cii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunur.
(6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörlerin 3609 saydı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şe
rikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı yapılacak
ceza soruşturmasında yukarıda belirtilen ceza kovuşturması usulü tatbik edilir. Bunlar dışında kalan tüm gö
revliler için 1609 saydı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme
Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır.
1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne
Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı kanunî kovuşturma için gereken izin, Yükseköğretim Kuru
lu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların memurları (Üniversite
lerarası Kurul memurları dahil) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite yöneticileri ve öğ
retim elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörlerinden alınır.
(7) İdeolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen
Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğretme hür
riyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, boy
kot, işgal, engelleme, bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı ge
rektiren suçüstü hallerinde, yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcı
sı doğrudan yapar.
(8) Bu Kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (f) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
f. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların
bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasehe-i Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 saydı Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye (c) fıkrası eklenmiştir :
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Kurumlara

Dönüş :

c. Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim Demetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve de
kanlıklara yükseköğretim kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresini tamamlayarak yeni
den seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların, bu görevlerinde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre
aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten iti
baren kendi kurumlarına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır.
MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki Ek madde eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Üniversite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların
yardımcıları ve bölüm başkanları, gerektiğinde bu Kanunda belirtilen süreleri dolmadan tayinlerindeki usule
uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu davaları ile sonuçlan
mış soruşturma işlemleri geçerli olup, bulunduğu aşa nadan itibaren uygulamaya devam olunur.
Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile Yükseköğretim
Kurulunun yapacağı her türlü satın alma, satma, keşfettirme, proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve ki
ralama ile ilgili işlerden 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artır
ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 nci madde (f)
fıkrasında ve yukarıda sayılan işlerde 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu hüküm
lerine tabi olmaksızın Yükseköğretim Kurulu, bünyesinde oluşturacağı bir birimle bu işlerle ilgili faaliyetleri
yürütür.
Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Bu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Yükseköğretim Kurulunun yukarıda sayılan işleri için 7 Hazi
ran 1980 gün ve 17010 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Üniversitelerarası Giriş Sınavı
Kayıt Ücretleri
Fonu Alım - Satım, Kiralama, Harcama ve İhale Yönetmeliği» uygulanır. Anılan yönetmelikteki «İta Amiri»
ifadesi yerine «Yükseköğretim Kurulu Başkanı», «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Yönetim Kurulu» ifadesi yerine «Yükseköğretim Kurulu», «Fon» ifadesi yerine de «Yükseköğretim Kurulu
bütçe ödenekleri ve diğer malî olanakları» ifadeleri kullanılır.
Yürürlük :
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

:

MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Danışma Meclisli
Cilt
Birleşim
Sayfa
4

61
68

186
435,444:465

1 - Gerekçeli 101 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 68 inci Birleşimine, 393 S. Sayılı basmaya
zı Millî Güvenlik Konseyinin 101 inci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Adalet, Malî İşler ve Millî Eğitim komisyonlarından 3'er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon; Millî Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüştür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi 2/22, Millî Güvenlik Konseyi 2/89.

