4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23
üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun
(Resmî

Gazete

ile yayımı

: 25.9.1982 Sayı

Kanun No.
2708

: 17823)
Kabul Tarihi :
24 . 9 . 1982

MADDE 1. — 2547 sayıh Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Geçici Madde 19. — 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 30.9.1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Dev
let 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 yapılır.
İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi oldukları toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdine göre
30.9.1982 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan
menfaatler dahil) ödenmeye devam olunur.
Yapılan intibak neticesinde, ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güçlük zam
ları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer malî ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihindeki hizmet
akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları yukarıda belirlenen ücret toplamından daha az olanlara
aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle gide
rilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam olunur.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Geçici Madde 23. — T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da 6 Kasım
1981 tarihi itibariyle bu Kanunda belirtilen Üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları ile
diğer idarî personel 30.9.1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu
tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR

Cilt
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Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa
155
156

670
812,845:846,847:856

I - Gerekçeli 182 S. Sayılı basmayazı Danışma Meclisinin 156 nci Birleşimine, 449 S. Sayılı basmaya
zı Millî Güvenlik Konseyinin 117 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Meclisi Millî Eğitim; Millî Güvenlik Konseyi İhtisas komisyonları görüşmüş
tür.
III - Esas No. : Danışma Meclisi 1/493, Millî Güvenlik Konseyi 1/396.

