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Kanun Hükmünde Kararnameler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/301
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun iki maddesinin değiştirilmesi; 12/3/1986 tarihli
ve 3268 sayılı, 9/4/1987 tarihli ve 3347 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca 2/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Madde 6 — a. Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yüksek
öğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetki
ler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur. Yükseköğretim Kuru
luna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli plan
lama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe,yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili
birimler bağlıdır.
b. Yükseköğretim Kurulu;
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yap
mış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,
(2) Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emekli
leri arasından seçilen yedi,
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,
(4) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca seçilen iki,
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(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden se
çilen yedi,
kişiden oluşur.
(2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile
kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir ay içinde, Cumhurbaşkanı tarafından onay
lanmayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cum
hurbaşkanınca doğrudan atama yapılır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurumlarıyla iliş
kileri devam eder.
Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir
sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle seçim ve atama yapılır. Süreleri
sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür.
c. Yükseköğretim Kurulu Organları; Genel Kurul, Başkan ve Yürütme Kurulu'ndan
ibarettir.
Yükseköğretim Genel Kurulu, yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı kişilerden oluşur. Genel
Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya üyelerin en az üçte birinin
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir.
Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçer. Kanun ve
yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu kararlarının uy
gulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi Kurula verilen akademik per
sonelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve baş
kanlık eder.
Yürütme Kurulu, Başkan dahil dokuz kişiden oluşur, Yürütme Kuruluna katılacak olan
ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek iki başkan vekilinden biri Kurul Başkanınca; diğeri
ise Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulca Yürütme Kuruluna katılacak diğer altı üye
nin ikisi 6 ıncı maddenin (b) fıkrasının (1) inci bendinde; ikisi aynı fıkranın (2), (3) ve (4) üncü
bendlerinde; ikisi ise aynı fıkranın (5) inci bendinde belirtilen üyeler arasından seçilir.
Başkan, Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu'na başkanlık eder. Başka
nın yokluğunda, Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri Başkana vekalet eder.
Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden, Yükseköğreti
min planlanması, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi, yönetmeliklerin hazırlanması,
yükseköğretim üst kuruluşlarıyla, üniversitelerce hazırlanan bütçelerin tetkik ve onaylanması
ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri
Yürütme Kuruluna devredebilir.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulu'nun toplantı
nisabı ise altıdır. Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
ile alınır. Oylamalarda eşitlik olması halinde, Başkanın oyu iki sayılır.
d. Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan ödeme ve her çe
şit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu'nca tesbit edilir. Yürütme
Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli
aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu personelinin
her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.
Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödenecek top
lantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur aylıkları kat sayısının (4000)
rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantı
ya katılma ücreti (huzur hakkı) ödenemez.
e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme Kurulu
üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kuYürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
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rum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.
Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin,
hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen Yürütme Kurulu üyeleri gö
revlerinden ayrılmış sayılırlar.
f. Yükseköğretim Kurulunun, asli görevleri ile ilişkileri kesilmeyen üyeleri hariç, di
ğer üyeleri, seçim ve göreve devamlarında, kanunlarda öngörülen yaş haddine tabi değildirler."
Madde 2 — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrasının
6 ncı bendinin ikinci alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi izle
yen aybaşından itibaren, 2547 Sayılı Kanun ile, bu Kanunun ek ve tadilleri uyarınca 1987 yılı
Aralık ayında ad çekme işlemine tabi olanlar ile herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrı
lanların yerine, bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre seçimler ve atamalar yapılır. Bu su
retle seçilenler ve atananlar, seçildikleri ve atandıkları tarihi izleyen aybaşında göreve başlarlar. Bunlar dışında kalan üyelerin görev süreleri 31/12/1988 gününe kadar devam eder. Bu
üyelerden, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile
irtibatları devam edenler, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarında mük
teseplerine uygun kadroya atanırlar ve bunlar hakkında 6 ncı maddenin (d) fıkrasının ikinci
bendi hükümlerine göre toplantıya katılma (huzur hakkı), emekli olanlar ile kamu kurum ve
kuruluşlarına atanmayanlar hakkında ise, bu süre içinde 6 ncı maddenin (d) fıkrasının birinci
bendine göre aylık ödemeye devam olunur.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri nedeniyle kurumları ile ilişkileri kesilen
lerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam edenler, üyelik görevinin so
nunda, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve kuruluşlarında mükteseplerine uygun
görevlere atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanun Hükmüde Kararname hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir ay içinde 1 inci maddedeki esaslara göre yürütme kurulu oluşturulur.
Madde 3 — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kenan EVREN

Cumhurbaşkanı
İ. K. E R D E M
B a ş b a k a n V.
i. K. E R D E M
Devlet B a k . - B a ş b a k a n Yrd.

Devlet B a k a n ı

K. O K S A Y

A. TENEKECİ
Devlet Bakanı

H. C. GÜZEL
Devlet Bakanı

M. V. D İ N Ç E R L E R
Devlet B a k a n ı

Devlet B a k a n ı

A. KARAEVLİ
Devlet Bakanı

A. B O Z E R
Devlet B a k a n ı

Adalet Bakanı

Z. YAVUZTÜRK
Millî Savunma B a k a n ı

A. S E L Ç U K
içişleri Bakanı

V. H A L E F O G L U
Dışişleri B a k a n ı

A. K. ALPTEMOÇİN
Maliye ve G ü m r ü k B a k a n ı

M . EMİROGLU
Milli E ğ t . G e n ç . ve Spor Bak.

i. S. GİRAY
Bayındırlık ve iskan Bak.

M . KALEMLİ
S a ğ . ve Sos. Yard. Bak.

M . T. TİTİZ

H. E R T E M

i. P E K E L
Ulaştırma Bakanı

H. H. DOĞAN
Tarım Orman ve Köyişleri B a k a n ı

M. M . T A Ş Ç I O Ğ L U
Ç a l ı ş m a ve Sosval G ü v e n l i k Bakanı

H. C. ARAL
Sanayi ve Ticaret B a k a n ı

S. N. T Ü R E L
Enerji ve Tabi! Kaynaklar B a k a n ı

A. M . YILMAZ
Kültür ve Turizm B a k a n ı

243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Karar Sayısı: KHK/302
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 56 ncı maddesinde değişiklik yapıl
ması; 12/3/1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulun'ca 18/12/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Madde 1 — 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı maddesinin, 18/12/1986
tarihli ve 266 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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