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Üniversiteler kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici
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Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 5464
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CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 5 . 6 . 1973 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
açık oyla kabul edilen, Üniversiteler, kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Fikret Turhangil
Başkanvekili
Millet Meclisi Başkanı Y.

Not : Bu tasarı 6 . 3 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22, 23. 5; 4, 5 . 6 . 1973 tarihli 113, 114, 120 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 3Ieclisi S. Sayısı: 889)

Geçici Komisyon raporu
Cumhuriyet Senato s u
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/203
Karar No. : 3

14 . 6 . 1973

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 5 Haziran 1973 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oyla kabul edilen, Üniversiteler kanuna tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 7 Haziran
1973 tarihli ve 5464 sayılı yazılarıyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş ve Cum
huriyet Senatosunun 12 Haziran 1973 tarihli 72 nci Birleşiminde, Millî Eğitim Temel kanunu
tasarısını görüşmek üzere kurulmuş ve mezkûr tarihte adı geçen kanun tasarısına dair görüş ve
düşünceleriyle' kabul ettiği metni Genel Kurul nezdinde savunma görevine devam eden Geçici
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Komisyonumuza havale edilmiş ve komisyonumuzun 13 ve 14 Haziran 1973 tarihli birleşimlerin
de Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ile Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileri de hazır
bulundukları halde tetkik ve müzakere olunmuştur.
I. - Bir usul uygulaması :
Komisyonumuz üyelerinden Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Karaman; tasarının, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nizanıettm Erknıen tarafından verilen bir önerge
üzerine
Cumhuriyet Senatosunun 12 Haziran 1973 tarihli 72 nci Birleşiminde, Millî Eğitim Temel kanunu
tasarısını görüşen Geçici Komisyonumuza Genel Kurul kararı ile havale edilmiş bulunulmasına
rağmen, tasarının görüşülmesine başlanılmadan önce Komisyon Başkanlık Divanının yeniden se
çilmesini istemiştir.
Bu istem, Cumhuriyet Senatosunun yerleşik uygulamasına aykırı olmasına rağmen, komisyon
çalışmalarının tam bir anlayış içinde yürütülebilmesini temin amaeıyle Komisyon Başkanlığımızca
işleme konulmuş ve Komisyon Başkanlık Divanı seçimleri tekrarlanarak, mevcut üyenin - oybir
liği - ile mevcut Başkanlık Divanının göreve devam etmesi karar altına alınmıştır. İstem sahibi
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi Karaman, mevcut Başkanlık Divanının göreve devam et
mesi önerisinin de sahibi olmuştur. Kendileri bu öneriyi de bizzat yapmışlar ve Önerileri yolun
da oy kullanmışlar ve karar böylece oybirliğiyle alınmıştır.
Geçici komisyonlar. Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci maddesinin (B) fıkrası uyarın
ca, - kendilerine havale edilen işin sonuçlanmasına kadar göreve devam edecekleri - Ve bu mahi
yetteki bir - daimî - niteliğe sahip bulundukları cihetle, komisyonumuz üyelerinden olup, A. P.
Grubu kontenjanından ve Bütçe ve Plân Komisyonunu temsilen komisyonumuza katılan Cumhu
riyet Senatosu Ankara Üyesi İsmail Yetişen mazereti nedeniyle komisyonumuzdan çekilmesi so
nucunda boşalan üyeliğin A. P. Grup kontenja undan Bütçe ve Plân Komisyonunu temsilen Cum
huriyet Senatosu Edirne Üyesi Mehmet Nafiz Ergen eli; komisyonumuzdan istifa eden Bağımsız
lar kontenjanından olup, yine Bütçe ve Plân Komisyonunu temsil eden Mehmet Özgüııeşın isti
fası sonucu boşalan üyeliğin yine Bağımsızlar kontenjanından Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi
Bekir Sıtkı Baykal tarafından doldurulacağına dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının ya
zısına müstenit Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi muvacehesinde toplantılar bu iki yeni
üye hazır bulundukları halele; yine komisyonumuzdan istifa edip, kuvvet oranı ve kontenjan da
ğılımı nedeniyle kendisinden boşalan üyelik hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bildirilen
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanı tarafından seçilen üyesi Hayri Dener, müstafi olduğu hal
de devam edilmiştir.
II. - Görüşme konusu tasarı, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının genel olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemiz yönünden benimsediği temel görüş
ilkeleri ile işbu Anayasalım 9 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanunla değişik 120 nci madde
sinin koyduğu esaslara uygun olarak yüksek öğretimin gerçekleştirilmeğini ve üniversitelerin ku
ruluş ve işleyişine ilişkin kanunî düzenlemeleri öngörmektedir.
Cumhuriyet tarihi itibariyle ülkemizde Üniversitelerin kuruluş ve işleyişindeki gelişim süre
ci, 31 Mayıs 1933 tarihli ve 2252 sayılı Kanunla. İstanbul Darülfünun bağlı kuruluşlarıyle İstan
bul Üniversitesi haline gelişi ile başlamış ve 1940 yılında konulan 4936 sayılı Kanunla üniversite
lerimiz ileri bir statüye kavuşturulmuştur.
Anılan 4936 sayılı Kanun da uygulama dön •minele çeşitli değişikliklere tabi tutularak günün
gelişen ve değişen şartlarına uygun hale getirilmiştir.
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiyo Cumhuriyeti Anayasasının üniversitelere ilişkin
olarak getirdiği esas ve kurallar on yıllık uygulama dönemlinde, uygulama gerçekleri gözetilerek
yeni bir düzenleme gereğini ortaya koymuş ve 20 Eylül 1971 tarihli ve 1488 sayılı Anayasa deği
şikliği ile bu gerek karşılanmak istenmiştir.
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Gerek Anayasanın 120 ııci maddesinde yer alan, üniversitelerin kuruluş ve işleyişine iliş
kin esaslar ve gerek Anayasanın ilke olarak ka bul ettiği - plânlı kalkınma - esası, millî eği
tim düzen ve sistemimizin Anayasa kurallarına ve günümüzün değişen ve gelişen şartları ile bun
lar hakkında plânda öngörülen ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hedef ve stratejisi esas
larında değerlendirilmesini ve arz ©dilen hususlara uygun bir hüviyete kavuşturuılmasını zorunlu
kılmış olup, işbu tasarı da bu yolda yürütülen çalışmaların önemli bir merhalesini ve önemli bir
bölümünü tenkil etmektedir.
Arz edilen gerekçe ile getirilen tasan, aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemiş bulunmaktadır.
A) Eğitim bir bütündür v Eğitim merhaleleri, eğitim kurumları ve bizzat, yüksek öğretim
kurumları arasında sıkı bir işbirliği ve koordoneli bir işleyiş düzeni gerçekleştirilmelidir.
B) Her derecedeki eğitim ve özellikle yüksek öğretim toplumumuzun ihtiyaçlarına yönel
tilmelidir.
C) Her derecedeki eğitim ve özellikle yüksek öğretimde fırsat ve imkân eşitliği sağılarımalıdır. •
D) Eğitim ve yüksek öğretim kaynakları etkin, bir biçimde değerlendirilmeli ve bu yolda
kullanılmalıdır'.
E) Yüksek öğretimin planlanması örgütleııdirilmelidir.
Arz edilen ilkeler üzerine kurulu olan tasarı başlıca şu özellikleri de ihtiva etmektedir.
1. Üniversiteler, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve Kalkınma Plânının temel ilke
ve politikalarına uygun olarak kuruluş, gelişme ve işleyişleri bakımından olduğu kadar, arala
rındaki koordinasyon yönünden de özel bir plân lamanın konusu olacaklardır.
2. Üniversiteler, kendi organları tarafından gerçekleştirilecek iç denetimlerinden ayrı ola
rak Devletin devamlı, organize ve etkin dış denetimi altında çalışacaklardır.
3. Uygulamadaki, -Üniversitelerarası
rullarda karşılaşılan çalışma güçlükleri
genişletilmiştir.

K u r u l - un üye sayısı azaltılmış ve çok üyeli ku
bertaraf edilmiş, buna karşılık kurulun yetkileri de

4. Mevcut ve yeni kurulacak üniversiteılerin öğretim üyesi ihtiyaçlarını karşılayacak etkin
tedbirler getirilmiştir.
a) Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek için mevcut üniversitelere ek
asistanlık kadroları verilecek, bunlar sonradan ve doktoralarını müteakip ilgili oldukları yeni
üni versitele re naM edile e ekler d ir.
b) Doçent unvanını kazananlar, üniversdted.» çalışmak istedikleri takdirde ancak üniversiteler
arası kurulun göstereceği üniversite veya üniversitelere tayin edilebileceklerdir.
c) Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulu gelişmiş üniversiteler ile gelişmiş diğer üniversitele
re mensup öğretim üyeleri, bu kanun esasları dahilinde her yedi yılda iki öğretim yılı olmak
üzere zorunlu rotasyona tabi olacaklardır.
İd) Doçentlik sınavı için bekleme süresi kısaltılmış ve yabancı memleketlerde bulunan Türk
bilim adamlarının üniversitelerimize kazandırılması'kolaylaştırılmış ve yeni kurulan üniversiteler
de istekle görevlendirilme değerlendirilmiştir.
5. Rektör ve dekan yardımcılıkları öngörülmekte, öğretim üyeleri için kesin bir emeklilik
yaşı getirilmekte ve ayrıca emekli profesörlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanabilmek mak
sadı ile bâzı şartlara bağlı olarak - emeritüs profesör- lük ihdas olunmaktadır.
6. Üniversite ve fakülte organlarının daha kolay işlemesini sağlayacak çeşitli tedbirler alın
mış ve bu meyanda -profesörler kurulu- kaldırılarak yetkilerinin bir çoğu yönetim kuruluna
verilmiştir.
7. Asistanların, temsilcileri vasıtası ile fakültelerin yönetimine, oy hakkına
katılmaları ve katkıda bulunabilmeleri esası getirilmiştir.
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8. Öğrencilerin de, temsilcileri vasıtası ile fakülte kurullarına katılabilmeleri lımlkânı sağlan
mıştır.
9. Doçentlik ve asistanlık jürilerinin teshiri tamamen objektif esaslarla bağlanmış, jüri rapor
larının aleniyete kavuşturulması ile etkili bir denetim yolu öngörülmüştür.
10. Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlara ders verme
yükümlülüğü getirilmiştir.
11.

imkânı ve

Tam gün çalışına esası çeşitli yönleri ile yeniden düzenlenmiştir.

12. Üniversite öğretim üyelerinin bağlı oldukları üniversite içinde görevli oldukları ders,
seminer ve uygulama süresini ifade eden - öğre tim yükü -, üniversitelerarası 'kurulca saptana
cak ve üniversite]erin ayrı kararlarına bırakılmayacaktır.
13. Fakültelerin
lık getirmektedir.

kurulabilmesi için gerekli öğretim üyesi sayısı yönünden kesinlik

ve açık

14. Üniversitelere giriş, insangücü plânlaması ve üniversitelerin ve yüksek öğretim kuru
lunun önerileri dikkate alınmak suretiyle ünive rsitelerarası kurul tarafından
düzenlenecek
tir.
15. Aynı meslek ve bilim dalınçla öğretim yapan farklı yüksek öğretim kuruluşları
da yatay ve dikey geçiş imkânları sağlanacaktır.
16.

Öğrencilerin, üniversitedeki

arasın

öğretim süreleri belli esaslara bağlanmıştır.

17. Yüksek öğretime devam eden gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, beslenme,
çalışma, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçları yönünden yeni imkân
lar önerilmiştir.
18. Ders kitabı ile ders (teksirlerinin basılıp satılması 'konusunda öğrenciler lehine yeni esas
lar getirilmiş ve bu sorunun halledilmesi amaç bilinmiştir.
19. Üniversiteler, bu kanunla kendilerine verilmiş bulunan görevleri gereğince
için olduğu gibi, bu görevlerin j^erine getirilmesinin engellenmesi veya önlenmesi
yetkili organlarca her türlü güvenlik: tedbirinin alınmasından sorumlu tutulmuşlardır.
20. Öğretim ve öğrenim
birler alınmıştır.

'hürriyetlerinin

başarmak
hallerinde

korunması yolunda Anayasa uyarınca gerekli

ted

Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen ilkeler üzerinde kurulu olup, açıklanan esasla
rı ihtiva eden tasarı, Anayasanın temel ilkeleri ve 120 nci maddesi esaslan ile Kalkınma Plânı
esaslarında değerlendirilip, memleketimiz gerçe klerine uygunluğu saptanmak suretiyle Komisyo
numuzca da benimsenmiştir.
III - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67,68,69, 70,71,72, 73, 74,75, 7 6 , 7 7 , 7 8,79, 80,81, 82,83, ve Geçici madde 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ile 84 ve 85 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
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IV. - Tasarının, ivedi olarak gerçekleştirilmesi icabeden refomn tasarıları meyanında önemli
yerini gözeten Komisyonumuz, bu mahiyeti nede mi ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da k arar altına almıştır.
Genel Kurulun tasvip'lerine arz

olunmak üze re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.

Başkan
Aydın
î. C. Ege

Sözcü
Afyon Karahisar
K. Karaağachoğlu

C. Bşk. Seç. Ü.
H. Dener
İstifa etti

Edirne
ıV. Ergeneli

Ordu
B, S. Baykal

Gaziantep
Muhalifim
Söz hakkım saklıdır
S. Tanyeri
Bolu
A. Yılmuztürk

Cunühuriyet Senatosu

Kâtip
Malatya
N. Akyurt
Toplantıda bulunmadı
Tabiî Üye
13 Haziran 1973 tarihli Birleşim
de bulundu. 14 Haziran 1973
tarihli Birleşime katılmadı.
Muhalif olduğunu bildirdi. Söz
hakkını saklı tuttu.
8. Karaman
Samsun
F. Tevetoğlu
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
Üniversiteler kanunu tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Kapsam
MADDE 1. —- Yüksek öğretim bir bütündür, üniversiteler bu kanun hükümlerine tabidir.
Üniversitenin tanımı
MADDE 2. — Üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü, yüksek okul, ;okiil, enstitü ve benzeri ku
ruluşlarla hizmet birimlierinden oluşan özerkliğe ve (kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek bilim, (araş
tırma, öğretim ve yayım bMikl'erid.ir.
Her (üniversite kendisine bağlı kuruluş ve birimlerle bir bütündür. İBir 'üniversitenin genel
özerkliği ve tüzel kişiliği içinde bu üniversiteyi oluşturan {fakülteler de İbu kanun (hükümlerine (gö
re tüzel kişiliğe sahiptir. Üniversiteye bağlı diğ*er kuruluşların tüzel kişiliğe sahibohnası üniversite
senatosunun kararına bağlıdır.
Üniversitenin görevleri
MADDE 3. — Üniversitelerin görevleri şunlardır :
a) Çeşitli kademelerde (bilimsel öğretim yapmak;
b) Öğrencilerini, bilim anlayışı kuwet!li> aniîli tarih işuuruııa sahip, vatanına, lörf :ve 'âdetlerine
bağlı, milliyetçi ve sağltam düşüneeli 'aydıniair ve yüksek öğrenime (dayanan mesleklerde türlü fbilüm
ve uzmanlık kolları için- iyi hazırlanmış bilgi ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli, vatandaşlatr /ola
rak yetiştirmek;
c) Çağdaş bilim ve teknoloji gerekleri ve Devlet Kaûkınma Plânının Ihedefleri (doğrultusunda,
kendi insangüeü ve maddî kaynaiklarını en rasyonel etkili, verimli ve ekonomik şekilde kuBanımaik;
ç) Memleketi ilgilendirenler (başta olmak üzere, bütün bilimsel ve teknik sorunları çözmek için
biii'mler'i (genişletip derinleştirecek inceleme ve araştınnalarda bulunmak, bu çalışmalarda ilgili
millî bilim ve araştırma (kurumları ile yabancı ve/a uluslararası benzer kurumlarla işbirliği yap
mak;

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversitelerüstü kuruluşlar
Devlet denetimi ve gözetimi
I - Yüksek öğretim 'Kurulu
Tanımı
MADDE 4. — Yüksek Öğretim Kurulu; Yüksek Öğretimin bütünlüğü anlayışı içinde çağdaş
•bilim 've teknolojinin gereklerine ve Devlet Kalkınma Plânının temel ilke ve politikalarına uygun
olarak yüksek öğretim alanına yön yermek amacı ile, gerekli inceleme, araştırma ve (dteğerlendârmeleri yapmak, yüksek öğretim kurumları arasında koordinasyonu isağlamak, uygulamaları izleyerek
yetkili makam ve mercilere önerilerde bulunmamda görevli !bir kuruldur.
Cumhuriyet Senatosu
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN
Üniversiteler kanunu tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 ncü: maddesi aynen kabul eilmıiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maiddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Kuruluşu ve işleyişi
MADDE 5. — Yüksek Öğretim (Kurulu, Millî Eğitim Bakacımın başkanlığında, Iher üniversite
nin yetfcil (organınca profesörler ;airaSından !2 ivil üçiın seçilecek birer 'temsilci ile kuruldaki üniversi
te temsilcilieri sayısı kadar laynı isüre ile Millî Eğitilin Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanacak üyelerden kurulur. Bu şekillide atananlar arasında resmî yüksek öğretilin kuramları, Ma
liye, Millî Eğitim, Genellik ve Spor (bakanlıkları ile B^vleit Plânlama Teşkilâtmdan ve Türkiye Bi
limsel ve 'Teknik Araştırma Kurumumdan esi a<z birer üyenin 'bulunması şarttır.
Yüksiek Öğr&tilm Kurulunun göstereceği üç aday arasımdan Millî Eğitilin İBakanı tarafından
biır genel sekreter tayin edilir. Genel Sekreter toplantılara oy hakla olmaksızın katılır.
Genel ISekretere bağlı lolarak, sekreterlik işlerini ve kurulca verilecek diğer görevleri yürütmek
üzere Millî Epiiim Bakanlığında bar sekreterya kurulur. İBu feekreteryada layrıea, eğitim araştır
maları, plânlaması, koordinasyonu yapacak ve eğitimle ilgi! çalışmaları düzenleyecek, yeteri ka
dar uzman bulundurulur.
Yüksek Öğretim Kurulu Millî Eğitim Bakan mn daveti üzerine toplanır. 'Üyelerin üçte birinin
isteği hailinde toplantı yapılması zorunludur.
Yüksek Öğretim Kurulu çalışma tıs ulünü keıdiisi tayin eder ve bu husus bir yönetmelikte gös
terilir.
Görev ve yetkileri
MADDE 6. — Yüksek Öğretim Kurulunun görav ve yetkileri sunulardır :
a) Yüksek Öğretlim alanında yeni ikurumlaruı açılması, 'mevcutların geliştirilmesi, iinsangücü
ihtiyaçlarının karşılanması, yatırımların ve kaynalMann (etkili bir şekilde Inıllanıîması, yüksek
öğretim alanının muhtaç bulunduğu öğretim ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve yurt dışın
da yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli/ plânlar hasırlamak ve ilgili kuruluşların senaJtolarea tespit
edilen ideal kadrolarım dengeli bir şekilde düzenlemek;
b) Üniversite 've diğer yüksek öğretim kurumlarını ilgilendiren kanun ve tüz'ük taşanlarını in
celeyerek görüşlerini bir ay içinde Millî Eğitim Bakanlığına sunmak;
ti) Öğrenim ve föğretümin Devlet Kalkınma Plânı hederlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacı ile üniversitelerin özelliklerini, kapasitelerini, insangücü ve 'maddî (ihtiyaçlarını dikka
te alarak gerekli gördüğü öğretim dallarında dönem sayısının artırılması, paralel öğretini veya (ge
ce öğretimi yapılması hususunda önerilerde bulunmak;
ç) Üniversitelerin, yüksek öğretimin bütünlüğü çerçevesi içinde, yüksek dereceli okullara
akademik yönden yapabilecekleri yardımları ve1 bu alandaki gözetim nilzmetleıinin esaslarını ilgi
li kurumlarla birlikte saptayarak, gereğini istemek ve sonuçlarını izlemek;
d) Görevlerine üi'şikita çalışma sonuçlarını her yıl bir rapor halinde yayınlam'ak;
4) Kalkınma plânının gerektirdiği araştırma konulan ile özel araştırma fonlarının ünlversiteDere dağıtımını üniversitelerarası işbirliği halinde yapmak;
f) Yüksek öğretini kurumlarının öğrencilerinden alınacak ücret ve harçlar konusunda gereMi
e s a s t a tespit etoek ve denkliği sağlamak;
.o*) Uluslararası 'Bilimsel Kuruluşlara katılmak amacını güden, Millî Komiteler (kurmak, de
netlemek ve gereken malî desteği sağlamak;
h) Bu kanunla verilmiş diğ^er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
II - üniversite Denetleme Kurulu
Tanımı ve kuruluşu
MADDE 7. •— Üniversite 'Denetleme Kurulu, üzerinde Devlotin gözetim ve denetimini sağlamak
tere Başbakanlığa bağlı olarak çalışan bir kuruluştur.
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MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclîsi metninin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 281)

— 10 —
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Kurul; Başbakanın başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı, bu kanuna taibi üni
versitelerin rektörtük yapmış öğretim üyeleri arasından kur'a ile üıç yıl süre için seçilmiş üç üye,
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı, (Millî Güvenlik Kurulunun dekanlık yapmış öğretısm üyelileri
anasından üç yıl süre için seçeceği 'bir üyeden kurulur.
Başbakanın katılmadığı hallerde kurula Millî Eğitim Bakanı Başkanlık 'eder.
Kurulun sekreterlik işleri Başbakanlık tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Görev ve yetkileri
MADDE 8. — üniversite Denetleme Kurulu, Devletin gözetimi ve denetimi görevini yerin© ge
tirmek üzere:
a) Üniversitelerin veya bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin organlarından veya bu
kurumlarda görevli kişilerden, gerekli gördüğü hallerde, yazılı veya sözlü bilgi istemek;
b) Üniversite veya bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde görevli kişilerin disiplin
veya ceza kovuşturması açılmasını gerektiren fiilleri için kovuşturma açılmasını yetkili ma
kamlardan istemek; bu konuda yetkili organlarca alınan disiplin kararlarına karşı üniversi
telerarası kurula itirazda bulunmak; onbeş gün içinde gerekli kovuşturmaya başlandığı veya
aksine bir karar alınmadıkça başlanan kovuşturma en geç üç ay içinde sonuçlandınlmadığı
takdirde, doğrudan doğruya üniversite öğretim üyelerinden soruşturmacı tayin ederek sonu
cu, gereği yapılmak üzere yetkili organa iletmek;
c) Üniversitelerin veya üniversiteye bağlı kurum ve kuruluşların veya bir üniversiteye
bağlı olmayan fakültelerin idaresine el konulmasını gerektiren hallerde Bakanlar Kurulunu ha
berdar etmek;
ç) üniversitelerin işleyişi konusunda her yıl Başbakanlığa rapor vermek;
Grörev ve yetkilerine sahiptir.
Millî Eğitim Bakanı, gecikmesinde sakınca gördüğü hallerde, en geç bir hafta içinde denet
leme kurulunun tasvip ve takdirine sunmak üzere, kurul adına yukarda yazılı görevleri yapma
ya ve yetkileri kullanmaya mezundur.
III - üniversitelerarası kurul
T emim ve görevi
MADDE 9. — Ünivers'iftelerarası kurul, yüksek öğretim plânlaması içinde, üniversiteler arasında
akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtijyaeını karşılayacak
tedbirleri almak, üniversitelerim tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük taşanlarını ve aynı
nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak ve bu kanunda belirtilen diğer işleri yapmakla görevli bir ku
ruluştur.
Kuruluş ve işleyişi
MADDE 10. — üniversitelerarası kurul, bütün üniversitelerin rektörleri ile en yetkili or
ganının üç yıl için seçeceği ikişer profesörden kurulur.
Bu kurulda üye üniversite rektörleri, her yıl Haziren ayının son haftasında bir arada yapacaklan toplantı, üniversitelerarası Kurula aralanndan, bir başkan, bir başkanvekili seçer
ler. Aynı şahıslar, aradan üç yıl geçmeden Üniversitelerarası Kurul Başkan ve Başkanvekilliğine
tekrar seçilemezler.
Kurul toplantıları, rektörlerce aksi kararlaştmlmadıkça Başkanın hağlı olduğu üniversitenin
bulunduğu şehirde yapılır.
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MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Kurul raportörlüğünü oya katılmaksızın Üniversitelerarası Kurul Genel 'Sekreteri yapar. Genel
Sekreter kurul tarafından tayin edilir. Genel Sekretere bağlı sekreterlik bürosunun ımerkezi Anka
ra'dadır.
Raportör, kurul tutanak ve kararlarını saklar, bunların birer örneğini üniversitelere ve fakülte
lere gönderir.
Üniversitelerarası Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli haillerde Millî Eğitim Bakanı
veya her üniversite rektörü, Kurulun toplantıya çağrılmasını Başkandan isteyebilir.
Üniversitelerarası Kurul kararlarının birer örneği Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Millî
Eğitim Bakanı alman kararların yeniden incelenmesini, gerekçe göstererek, 15 gün içinde isteye
bilir. Üniversitelerarası Kurul bir ay içinde aynı konu üzerinde alacağı kararı Bakanlığa bildirir.
Bu kararın, toplantıya katılan üye mevcudunun salt çoğunluğu ile alınması gereklidir. Bu karar,
ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hakları saklı kalmak üzere, kesimdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üniversitelerin işleyişi
I - Üniversite organları
Senato
MADDE 11. — Senato, Rektörün Başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir
önceki rektörden, rektör yardımcılarından, fakülte dekanlarından, her (fakülte kurulunun kendi
üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörden ve üniversite veya fakültelere bağlı her
yüksek okulun müdüründen kurulur.
Senato raportörlüğünü, oya katılmaksızın üniversite genel sekreteri yapar.
Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve tüzük taşanlarımı hazırlar ve aynı
mahiyetteki yönetmelikleri yapar, üniversitenin bütününü ilgilendiren işler hakkımda karar verir.
Üniversite veya fakültenin yetkili organlarının kürsü, bölüm, enstitü yüksek okul ve diğer ku
rumların kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi hakkındaki tekliflerini inceleyerek bu hu
suslarda gerekli kararı alır. Seçimler hakkındaki kararlarını işleme koyar, bütçe hakkındaki öne
rilerini inceleyerek bu husustaki üniversite görüşünü tespit eder. Kanun, tüzük ve yönetmelik
lerle kendisine verilen diğer görevleri yapar. Bir imtihana bağlı olmayan fahrî akademik paye ve
unvanlar hakkında ilgili fakülte organından gelen teklifleri karara bağlar.
Senato, üniversiteye bağlı kurumlara atanmış öğretim üye ve yardımcılarını, üniversitenin
diğer kurumlarındaki öğretim, eğitim ve araştırma 'hizmetleri ile görevlendirebilir.
Fakülte organlarının bu kanun hükmünce kesin olanları dışındaki karar ve işlemlerine yapıla
cak itirazlar, Senato tarafından incelenip karara bağlanır.
Fakültelerin Senato tarafından onammayarak bozulan işlem ve kararları ilgili organlarca ye
niden incelenebilir. İkinci defa Senatoya gelen fakülte kararlan, Senato tarafından kesin kara
ra bağlanır. Senatonun aldığı ret kararları, gerekçesiyle birlikte, ilgili fakülteye bildirilir.
Yönetmelikler, Senatonun onanımdan ve Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe
girer. Senatolarca hazırlanan kanun ve tüzük tasarıları, gerekçesiyle birlikte, Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur.
Rektör, Senato kararlarını mümkün olan en kısa zamanda çoğaltarak Millî Eğitim Bakanlığı
na, dekanlıklara ve Senato üyelerine gönderir. Millî Eğitim Bakanı Senatoca alman bir karann,
gerekçe göstererek yeniden incelenmesini 15 gün içinde isteyebilir. Senato bir ay içinde aynı ko-
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MADDE 11, — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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mı üzerinde alacağı karan Bakanlığa bildirir. Bu kararaı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
alınması gereklidir. Bu karar, ilgililerin yetkili yargı mercilerine başvurmak hususundaki hak
lan saklı kalmak üzere, kesindir.
Üniversite yönetim kurulu
MADDE 12. — üniversite yönetim kumlu, rektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bu
lunan bir önceki rektörle rektör yardımcılanndan, fakülte
dekanlarından,
doğrudan doğruya
üniversiteye feağlı yüksek okul müdürlerinden kurulur. ;Kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümle
rinin ve Senato kararlannın uygulanmasını sağlayacak karar ve tedbirleri alır. Rektörün görece
ği bütün işlerde kendisine yardım eder.
Üniversite yönetim kurulunun raportörlüğünü, oya katılmaksızın., üniversite genel sekreteri
yapar.
Echtör
MADDE 13. — Rektör, her üniversitenin bütün öğretim üyelerinin bir arada yapacakları
toplantıda, üç yıl için, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, salt çoğunlukla seçilir.
Dönem süresi biten rektör yeniden seçilebilir. Fakat, aynı şahıs, aradan bir seçim dönemi geç
meden, iki dönemden fazla rektörlük yapamaz.
Rektör, üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir, üniversite kurullanna başkanlık eder, bunla
rın kararlannı uygular, üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlar.
Rektör, her öğretim yılı sonunda üniversitenin genel durumu ve işleyişi hakkında Yüksek
öğretim Kuruluna bir rapor verir.
Rektör, bütün kuruluşlar üzerinde genel bir denetleme yetkisine sahiptir. Bu kanunda dekan
lara verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve böylece üniversitenin yönetim ve öğretim işleriyle
bilimsel araştırma işlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlar ve bunun için gerekli denetlemeleri ya
par. Gördüğü aksaklıkları giderecek tedbirlerin alınmasını sağlar. Rektör, kendi yetkisinde olan
bu işleri yapmadığı takdirde ilgili dekan, müdür ve öğretim üyeleriyle birlikte sorumludur. Sena
to üyelerinden her biri rektöre bu hususta yazı ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rektör bu
soruya en geç 15 gün içinde yazı ile cevap vermek zorundadır.
Rektörlük aylıklı profesörler araisından seçilmiş bir veya iki yardımcısı bulunur. Rektör yardım
cılarını, seçimini takibeden bir ay içinde, rektörün göstereceği bir misli aday arasından üniver
site senatosu seçer. Rektör yardımcıları, rektörün tespit edeceği işleri görürler.
Rektör, işi başında bulunmadığı zaman, rektör yardımcılarımdan birini vekil bırakır. Rektö
rün, vekilini tayin edemediği hallerde, öğretim üyeliğinde kıdemli olan yardımcı, vekil olarak
görev yapar.
Vekâleten idare altı aydan fazla sürerse veya rektör, seçim süresi dolmadan görevinden ayrılırsa, onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir rektör seçilir.
II - Fakülte organları
Fakülte Kurulu
MADDE 14. — Fakülte kurulu, fakültenin öğretim üyeleri ile fakültede ders vermekle görevli
diğer öğretim üyelerinden kurulur. Kurul, dekanın daveti üzerine toplanır. Üyelerden üçte »biri
kurulun (toplantıya çağrılmasını dekandan isteyebilir. Kurul, akademik çalısmalan ilgilendiren
hususlar hakkında karar verir, akademik seçimleri yapar; fakültelerde yüksek okul, okul, bö
lüm, kürsü ve enstitülerin kurulması, birleştirilmesi, kaldınlması hakkında teklifler yapar. Doğ-

Cıımlıuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 281)

— 15 —
(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 n^i maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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rudan doğruya fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarım hazırlayıp Senato»
ya sunar. Yönetim Kurulunca havale edilen konulan sonuca bağlar. IKanun, tüzük ve yönetmelik
lerde açıkça yetkili kılındığı hususlarda karar verir.
Fakülte kurulu, asistan ve öğrencilerle ilgili konularda ve gereken halerde, fakülte kurulu
karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilmiş bir asistan temsilcisi ile bir öğrenci temsilcisini
kurulda dinleyebilir.
Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerinde fakülte kuruluna yalnız profesörler katılır.
Yönetim Kurulu
MADDE 15. — Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, öğretim görevi başında bulu
nan bir önceki dekanla, dekan yardımcılarından ve fakülte kurulunca üç yıl için seçilecek üç
profesör ve iki doçentten kurulur.
Usulüne göre seçilmiş bir asistan temsilcisi de kurulun üyesidir. Bu temsilci; öğretim üyelerine
ait konularda kurula katılmaz.
Yönetim kurulu kanun, tüzük ve yönetmeliklerde fakülte kurulunun açıkça yetkili kıhnmadığı bütün konularda karar verir. Tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin ve fakülte kurulu karar
larının yerine getirilmesini sağlayacak tedbirleri alır, dekanın göreceği bütün işlerde kendisine
yardım eder.
Yönetim kurulu, öğrencilerin yazılma, çıkarılma, diğer fakültelerden naklen gelenlerin kabu
lü, ders intibakları ile öğretim ve sınavlara aidolan işlemleri hakkında karar verir. Bu kararlar?
itiraz mercii fakülte kurullarıdır.
Asistanlar dışındaki öğretim yardımcıları ile öğrencileri doğrudan doğruya ilgilendiren konu*
ların fakülte yönetim kurulunda görüşülmesinde, asistanlar dışındaki öğretim yardımcılarının
temsilcileri ile öğrencilerin fakülte kurulundaki temsilcileri davet edilerek bilgilerine müracaat
olunur.
Fakülte yönetim kurulu, kürsü, bölüm ve diğer birimlerin, tekliflerini dikkate alarak bütçeyi
hazırlar ve ödeneklerin dağıtımını yapar.
Yönetim kurulunun raportörlüğünü, oya katılmaksızın, fakülte sekreteri yapar.
Bekan
MADDE 16. — Dekan, fakülte kurulu tarafından fakültelerin aylıklı profesörleri arasından,
üç yıl için salt çoğunlukla seçilir. Dönem süresi biten dekan yeniden seçilebilir. Fakat aradan
bir seçim dönemi geçmedikçe aynı şahıs iki dönemden fazla dekan olamaz.
Dekan, fakülte tüzel kişiliğinin ve fakülteye bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin temsilcisidir,
fakülte kurullarına başkanlık eder, kararlarını uygular.
Dekan, fakültenin genel yönetimini, bölüm, kürsü, enstitü, lâboratuvar, fakülteye bağlı
yüksek okul, okul ve diğer kurumların düzenli çalışmasını ve öğretim üyelerine ve yardımcı
larına verilmiş olan her türlü görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her
zaman gerekli denetlemeleri yapar. Dekan, denetlemeleri sırasında göreceği aksaklıkları giderecek
tedbirlerin alınmasını sağlar. Dekan her ders yılı sonunda fakültenin genel durumu ve işleyişi hak
kında rektöre bir rapor verir. Dekan, kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı takdirde ilgili
lerle birlikte sorumlu olur.
Dekan, fakülte kurulunun kararları ile yönetim kurulu kararlarını, mümkün olan en kısa za
manda çoğaltarak bütün öğretim üyelerine gönderir. Fakülte kurulunun teklifi ve Senatonun onayı
üzerine, dekanın aylıklı profesörler arasından seçilen bir veya iki yardımcısı bulunur.
Dekan yariımcılarmı, dekanın göstereceği bir misli aday arasından fakülte kurulu seçer. Bu
seçim, her dekan seçiminden sonra ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin seçiminden önce yapılır.
Dekan yardımcıları, dekanın tespit edeceği işleri görür.
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MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 ncl maddesi aynen kabul eıöîilmiştir.

MADDE 16, — Millet Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Dekan, işi başmda bulunmadığı zaman, dekan yardımcılarından birini vekil biralar. Dekan
yardımcısı olmayan fakültelerde, dekan, yönetim kurulu üyelerinden bir profesörü vekil tayin
edebilir.
Vekâleten idare, altı aydan fazla sürerse veya dekan secim süresi dolmadan görevinden ayrılır sa onun seçim süresini doldurmak üzere yeni bir dekan seçili,'.
IİÎ - Yüksek okullar ve organları
Yilla:On okullar ve okulların organlar}
MADDE 17. — Doğrudan doğruya üniversiteye veya bir fakülteye bağlı yüksek okul ve okul
organları, öğretim kurulu, yönetim kurulu ve müdürdü-'.
Yüksek okul, öğretim kurulu, okulda öğretim görevi yapan bütün profesör, doçent ve öğretim
görevlilerinden kurulur, öğretim sorunları ile ilgili konularda alaec fi kararlan, teklif olarak bağ
lı bulunduğu fakülte kuruluna veya üniversite senatosunr, sunar.
Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, müdürün fcaşkanhğmda eğretim görevi başında bulunan
bir önceki müdür ile okulun bağlı bulunduğu fakülte kurulu vrya üniversite senatosunun seçeceği
üç öğretim üyesinden, üç yıl için kurulur. Bu üç eğretim üyesi mevcudoîdııkları takdirde, okulda,
aslî görevli öğretim üyeleri arasından seçilir.
Yüksek okul ve okul yönetim kurulu, okulun bağlı bulunduğu fakülte veya üniversite kurulla
rının okulla ilgili kararlarının icrasını sağlayacak kararlar alır; yüksek okul öğrencilerinin yasıl
ma, çıkarılma, naklen gelenlerin smıfa ve ders intibakları ile imtihalara aidolan işlemleri hakkın
da kesin kararlar verir,
Yukarda belirtilenler dışında yüksek okulla veya okulla ilgili diğer kararlar okulun bağlı bu
lunduğu fakülte veya üniversite kurullarınca alını J.
Yüksek okul veya okulun müdürü okulun bağlı, bulunduğu fakülte kurulu veya üniversite
senatosunca okulda görevli profesörler arasından üç yıl için seçilir. Süresi biten müdür yeniden
seçilebilir.
Yüksek okul ve okul müdürü, bu kanunla dekanlara verilmiş görevleri okul bakımından yerine
getirir.
Doğrudan doğruya üniversite veya fakülteye bağlı okul ve eğretim yapan enstitülerin yöneti
minde de bu madde hükümleri uygulanır.

DÖKDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim üyeleri
I — Genel hükümler
Öğretini üyeleri ve görevleri
MADDE 13. — Üniversite eğretim üyeleri, üniversitelerde öğretim üyesi kadrolarında görevli
veya sözleşmeli üniversite doçenıtleri ve üniversite profesörleridir.
Üniversite öğretim üyelerinin nitelikleri, tayinleri, meslekî hakları ve görevleri, bu kanun hü
kümleriyle bunlara aykırı olmayan genel hükümlere bağlıdır.
Öğretim üyelerinin başlıca görevleri, şunlardır :
a) üniversite öğretim, kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak;
b) Üniversite kurumlarında bilimsel tarafsızlık içinde eğitim ve öğretim işlerini yapmak, pra
tik çalışmaları uygulamak, proje hazırlamalarını ve seminerleri yönetmek;
Cumhuriyet Seiîiitesu
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MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 13 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumkui'iyet Senatosu

(S. Sayısı : 281)

— 20 —
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
c) Bölümdeki veya kürsüdeki asistanların yetişmelerine yardımcı olmak;
ç) Haftanın 'en az iki günü., belli saatlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli alanlarda
yardım etmek VÖ yol göstermek;
d) üniversitelerarası kurulca veya üniversite ve fakülte organlarınca verilecek görevleri ifâ
etm'ek; görevli olduğu kurul ve komisyonlara katılmak.
II — Üniversite Doçentliği
Üniversite Doçenti unvanının kazamlması
MADDE 19. — «Üniversite Doçenti» sıfatı, bu kanunda gösterilen sınavı başarmakla kaşanı
lır. Üniversite doçentliği sınavına girebilmek için adaylardan şunlar istenir :
1a) Sınava gireceği bilim dalında doktorasını yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış
bulunmak, ya da yabancı memleketlerde yapmış olduğu "bilini doktorası veya aldığı uzmanlık yet
kisinin doçentlik sınavına girmeye yeterli olduğu üniversitelerarası kurulca kabul edilmiş olmak.
b) Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra sınavına gireceği bilim dalı
ile ilgili bir işte en as dört yıl çalışmış olmak.
Doçentlik Sınavı
MADDE 20. — Doçentlik sınavı, adayın sınavına gireceği bilini dalındaki üniversite profesör
leri arasından, o dalda yeter sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu kıl
dığı takdirde en yakın bilim ıdallan profesörleri arasından üniversitelerarası kurulca ad çekmek
suretiyle kurulacak üniversitelerarası jüriler tarafından yılda iki defa yapılı.'.
Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, kollokyum ve deneme dersi kademelerinden olu
şur. Bu'sınavın nasıl yapılacağı «Üniversite Doçentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir.
Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvurduğu bilim dak için tabiî olarak bilmesi gerekli
dillerden başkadır.
Yabancı dil sınavında başarı sağlayamayan adayın isteği üzerine sınav kâğıdı jüri başkanı tara
fından kendisine gösterilir. Aday, smav sonucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz üniversi
telerarası kurulca incelenip kesin karara bağlanır.
Doçentlik sınavını başaranlar, «Üniversite Doçenti» unvanını alırlar; sınavı başaramayanlar,
Yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde, golacsk dönemlerin sınavlarına girebilirler.
Yabancı memleketlerde alınan Doçentlik unvanı
MADDE 21. — Doktor unvanı veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra yabancı memle
ketlerde doçenit unvanı veya yeltkisini almış ola nlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile yabancı
memleketlerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak şartıyle «Üniversite Doçenti»
sayılmak için üniversitelerarası kurula başvurabilirler. Başvurmayı takibeden ilk toplantıda üni
versitelerarası kurul, üniversite doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan usul uyarınca bir
komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarım inceleyerek bir ay
içinde tahlilî bir rapor hazırlar. Üniversitelerarası kurul, müteakip ilk toplantısında bu raporu
müzakere eder ve adaya «Üniversite Doçenti» unvanının verilip verilemeyeceğini karara bağlar.
Doçentlerin tayini
MADDE 22. — Doçentlik unvanını kazandıklar, sonra üniversitelerde çalışmak isteyenler,
yüksek öğretim kurulunun göstereceği bir veya birden fazla üniversite veya bağımsız fakültenin
açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne göre seçilerek tayin edilirler.
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MADDE 19, — M'İHet Meclisi metninin 19 ncıı maddesi aynen kabul 'edilmiştir.

MADDE 20. — Millet Meclsi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22, — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Tayin işlemi, Türk vatandaşı olma şartı yamada Devlet memurlarında aranan şartlar bulun
mak kaydı ile fakülte kurulunun teklifi ve senatonun kararı üzerine rektör tarafından yapılır.
Gösterilen kadrolara müracaat etmeyen veya tayin edildikleri halde göreve başlamayanlarla
açık kadro olduğu halde seçilmeyen doçentler, istifa etmiş sayılırlar. Kendilerine açık kadro gös
terilmeyen üniversite doçentleri kendi asistanlık kadrolarında öğretim vs araştırma görevine de
vam edebilir.
III — üniversite Profesörlüğü
Aranacak

.şartlar

MADDE 23. — üniversite profesörleri, üniversite doçentleri arasından «üniversite doçentleri
nin profesörlüğe yükseltilmesi hakkında tüzük» uyarınca seçilir, üniversite profesörlüğüne seçi
leceklerde aranacak şartlar şunlardır :
a) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonra profesörlüğüne atanacağı bilim dalı ile il
gili bir işte, son bir yılını üniversitede kadrolu do çentlikte geçirmiş olmak şartıyle, en az beş yıl;
bu şart mevcudolmadığı takdirde, en az 3/edi yıl çalışmış bulunmak.
b) Üniversite doçenti unvanını kazandıktan sonraki dönemde yaptığı çalışma ve yayınlarla
ilmi yeterliğini ortaya koymak. Aday çalışma veya yayınlarımdan birini, ya da özellikle bu mak
satla hazırlayacağı bir eseri profesörlük tezi olarak belirtir.
c) üniversite doçenti unvanını kazanırken 20 nci madde uyarınca sınavını verdiği yabancı bi
lim dilimden başka bir yabancı bilim dilinde inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğunu bir
sınavla belirtmiş olmak.
Bu sınav, yabancı dilden, ilgili bilim dalında yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi suretiy
le yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgililere tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hükümler, pro
fesörlük için yapılan dil sınavlarında*da uygulanır.
Doktor unvanını veya tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan veya aynı nitelikte ya da daha üstün
bir bilimsel unvan kazandıktan sonra yabancı memleketlerde profesör unvan ve yetkisini almış
olanlar, en az iki yıl bu unvan veya yetki ile yabancı memlekstlerde öğretim ve araştırma ku
rumlarında çalışmış olmak ve doktor unvan veya tıpta uzmanlık yetkisinin kazanılmasından iti
baren yedi yıl geçmiş bulunmak şartiyle üniversite profesörü sayılmak için, gerekli şartları haiz
olduğunu tespit ettirmek üzere üniversitelerarası kurula başvurabilirler. Başvurmayı takibeden ilk
toplantıda üniversitelerarası kurul «Üniversite doçentlerinin profesörlüğe yükseltilmeleri hakkında
tüzük» uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmala
rını inceleyerek bir ay içinde tahlili bir rapor hazırlar, üniversitelerarası kurul müteakip ilk top
lantısında bu raporu müzakere eder ve adayın üniversite profesörü unvanını almak için gerekli
şartlan haiz olup olmadığına karar verir.
Bu şekilde profesörlük unvanım kazanmış olanlar üniversitede sözleşmeli olarak da çalıştırıla
bilir.
Profesörlüğe {ayin

MADDE 24. — İdeal kadrolarda acık bulunan veya açılan profesörlük kadrosuna tayin, fakül
te kurulunun teklifi Senatonun kararı üzerine müşterek kararname ile yapılır.
IV —- Öğretim üyelerine ilişkin ortak hükümler
Öğretim üyesi seçimi re profesörlüğe yükseltilme
MADDE 25. — üniversitelerde öğretim görevi alacak doçenit ve profesörlerin seçimlerinin ne
yolda yapılacağı, kendi alanlarında bilimsel araştırmalar için gerekli derecede hangi eski veya yeCumhuviyet Senatosu
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MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.
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ni dilleri bilmeleri icabettiği «üniversiteler öğretim üyelerinin seçimleri ve profesörlüğe yüksel
tilmeleri hakkında tüzük» te belirtilir.
Emeklilik
MADDE 26. — üniversite öğretim üyelerinin emeklilik yaşı 70'dir.
Unvanların korunması
MADDE 27. — Bu kanun hükümleri dışında kimseye «Üniversite doçenti» ve «Üniversite pro
fesörü» unvanı verilemez.
Üniversite öğrettim üyeleri bu kanunda yazılı sebep ve hükümler dışında görevlerinden çıkarı
lamazlar ve akademik unvanlarından mahrum edilemezler. Başka bir işe geçmek, emekli olmak
veya çekilmek, ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyle öğretim görevinden ayrılanlar, akademik
unvanlarını taşırlar.
Yetkisi olmaksızın, bu kanunda yazılı akademik unvanları kullanmak yasaktır.
Bu yasağa aykırı hareket edenler bundan me nolunaeaklan gibi, haklarında Türk Ceza Kanu
nu hükümleri de uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğretim yardımcıları
Tanım
MADDE 28. — Üniversite öğretim yardımcıları, asistanlar, öğretim görevlileri, araştırma gö
revlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviricilerdir.
Üniversite öğretim yardımcılarının nitelikleri, tayinleri, meslekî haklan ve görevleri bu kanun
hükümleri ile bunlara aykırı olmayan genel hükümlere bağlıdır.
I — Asistanlar
Asistanların tayininde aranacak şartlar
MADDE 29. — Asistanlığa tayin edilebilmek için Devlet hizmetine girmede aranan genel şart
lardan başka aşağıdaki şartlar gereklidir :
a) Görev alacağı bilim dalında dotora veya tıpta uzmanlık diploması almış olmak,
b) Fakülte kurulunıca gösterilecek iki misli aday arasından senatoca seçilecek üç küşcüik bir
jüri tarafından yapılacak bilimsel sınavda basan göstermek,
c) Görev alacağı bölüm veya kürsünün gerektirdiği yönetmelikle saptanlmış şartları haüz
olmak,
Bölüm ve kürsü başkanları, (b) bendinde sözü geçen jürinin tabiî üyelidirler.
e) öğrenciliğinde 64 ncü maddeıiin I nci paragrafında bildirilen sebfeptleırûe disiplin cezası
almamış olmak.
inşam hak ve hürriyetleirind veya Türk Devletinin ülkesi ve milleti İle bölünmez bütünlüğüne
veya dil, ırk, sınıf, diaı ve mezhep ayrımına dayanarak; nitelikleri An'ayasa'da belirtiden Cum
huriyeti ortadan kaldırimiak için her ne suretla olursa olsun gösteri veya propaganda yapma
mış veya anarşik hareketlere katılmamış olduğu hususunfda üniversite yönetim kurulunca fearar
verilmiş olmak.
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MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabal edilmiştir.

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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d) Yabancı uyruklu asistanlar, yukarıda belirtilen sarkarı haiz olmak şartıyla ve kendilerine
bir burs temin edildiği ilgili üniversite yönetimi kurulunca tespit edildiği takdirde asistanlığa
alınabilirler.
e) Bâzı teknik branşlarda ve sanat dallarında istihdam edilecek fistanlarda (a) fıkrasında
ki şartların aranıp aranmayacağına üniversiteler arası kurul karar verir.
Asistanlığa tayın
MADDE 30. — Yapılan sınavda başarı gösterenlerden, görev alacağı bölümün veya kürsü
nün gereıktir'düği .şartlar gözönünde tutularak Asistanlık Yönetmeliğine göre teklif edilenlerim
tayini aşağıdaki hüküımjlerte göre yapılır:
Bölüm veya kürsü başkanınca gösterilecek aday, fakülte yönetim kuruluınun teklifi ve üni
versite yönetim kurulunun onayı üşürüne rektör tarafımdan iki yıl içim tayla edilir. Gerekli gö
rülenlerin tayinleri, 'ilki defaya mahsus olmak ve başlangıçtan itibaren topCiaim olarak altı yılı
geçilmemek üzere, iki defa yetnilemebiliır. Tayinleri j-enScunısyen, asistanların üniversite veya
buna bağlı kurumlarla ilişiklileri kendiliğinden kesilmiş sayılır.
Asistanların görevleri
MADDE 31. — Üniversite asistanlarının başlıca görevleri şunlardır :
a) Gerekli bilimsel çalışımıaları yapmak;
b) Fakülte ve yüksek okullarca hazırlanacak asistan eğitim yönetmeliğime uygun olarak bö
lüm veya kürsü kurulunca tespit edilecek esaslar çerçevesinde öğraitim üyelerindin gerekli göre
ceği öğretim ve uygulamalarda hasır bulunmak, kendisine verilen görev İla ilgili! tercüme, incele
me, araştırma, uygulama ve yayın vazifelerini vaktinde ve düzenli yapımak, öğrencililerin çalış
ma, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek;
c) Üniversite veya fakülte organlarınca verilecek görevlen yapmak.
Asistanlar, öğretim görevliliğine ilişkin 34 ncü maddedeki şartlar uyarınca başka bir üniversüfce veya bağlı oldukları üniversitenin fakülte veya diğ'er öğretim kurumlarında ders vermekle
görevlendirilelbilirlie'r.
ç) Asistanlar, üniversite dışında özel veya resmî hiçbir iş göreimıazler.
Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenciliği ve bu öğrenciliğin devanı etme şartları
MADDE 32. — Üniversite veya bir yüksek öğrenim kurumu mezunu olup üniversitede dok
tora yapmak veya tıpta uzmanhk yetkisini almak istey:aler, ümvE'rsitenin usulüne göre açacağı
sınav sonunda seçilirler. Bunlar, BakanlıkHarın veya kurumların tahsis edecekleri kadrolardan
veya burslardan faydalanabilirler ve mecburî hizmetle yükümlü olsun veya olmasın, maaşlı izinli
sayılırlar. Üniversite senatoları asistan kadrolarını geçici olarak veya sözleşmeli'doktora veya
tıpta uzmanlık öğrencilerine tahsis edebilirler. Bunların doktora veya tıpta ıızmanlık öğrencisi
olarak çalışmalarına devam etmeleri için her ders yılı başında fakültesi yönetim kurulunun teklifi
ve üniversite yönetim kurulunun uygun bulması şartıyle rektörce .sürelerinin uzatılmasına karar
verilebilir. Bu süre, doktora veya tıpta •uzmanlık için 6 yılı ve her halde ilgili yüksek öğreıtim
kuruluşunun doktora veya tıpta uzmanhk yönetmeliğinde öngörülen süreleri geçetmez. Doktora
veya tıpta uzmanhk öğrencisinin, çalışmalarının uzatılmasına karar verilımediği hallerde üniver
site veya ona bağlı kurumlarda ilişkisi kendiliğimden, kesilmiş sayılır.
Asistanların yönetime katılmaları
MADDE 33. Asistanlar, fakülteleri Yönetim Kuruluna bir temsilciyle katılırlar.
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MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edihniştir.

MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynsn kabul edilmiştir.

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Temsilci, faiküHtenin asistanları arasından, bir yıl için, gM; oyla, bir yedeğiyle birlikte seçi
lir. TemâiîcilenM seçilmiş sayılabilmeleri için fakülte kadrosunda bulunan asistanların en az ya
nsımdan bir fazlasının seçime ıkaMmış olması şarttır.
Bir asistanın temsilci olarak seçilebilmesi ve temsilciliğinin devamı için, taksirli suçlar hariç
olmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inzöbatî bir ceza almamış bulunması gereklidir.
Görev süresi dolan temsilcinin bir döneni daha yeniden seçilmesi mümkündür.
TâmsjlcMn seçilmemiş olması veya toplantılara katılmaması ilgili kurulun çalışmalarınla engel
teşkil letmöz.
Asısiftan temsilcisi, kendisiyle ilgili toplantılara katılamaz. Bu takdirde, toplantılara yedeği
davet edür.
Asistan temsilcisi, katıldığı toplantılarda oy haMrnıa sahiptir.
Seçimlere ilişkin şikâyetler, ilgili fakültenin yönetim kurulunca incelenir ve kesin karara bağ
lanır.
Asistan temsilciisindın seçimleriyle ilgili diğer hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.
Üniversite veya bir fakülteye bağlı yüksek okul Yönetim Kuruluna asistöan temsilcisinin ka
tılması, yukardaki esaslar dahilinde yürütülür.
II - Diğer Yardımcılar
Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri
MADDE 34. — Üniversiteleirin bu kanun gereğince görevlendirilmiş öğretim üyesi bulunma
yan dersleri için geçici olarak veya herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık isteyen ko
nularının öğretim ve uygulaması için geçici olarak başka bir resmî görevde çalışan veya serbest
meslek sahibi bulunanlardan, kemdi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kimse
ler «öğretim görevlisi» unvanı ile geçici olarak görevleıiüdirületilirler.
Bir bölüm veya kürsünün araştırma, inceleime ve deneylerinde yardımcı olarak kadro veya
sözleşme ile çalıştırılmak üzere araştırma görevlileri tayin edilebilir.
öğretim görevlileri veya araştırma görevıileid fakülte kurulunun teklifi ve senatonun onayı ile
münhal öğrelüim üye ve yardımcısı kadrolarından birine, unvan verilmeksizin tayin olunurlar.
Öğreitim görevlilerinin görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği hususu iki yılda bir ilgili
kuruîiarca yeniden göaden geçirilir ve görevlerine devamı gerekli görülmeyenlerin işlerine iki ay
içinde son verilir.
Bunların görevlerine son verilmesi de tayinlerindeki usule bağlıdır.
öğretim görevlilerine, gerektiği takdirde, senato kararıyle aylık yerine dörs saati basama üc
ret ödenebilir.
Okutmanlar, Uzmanlar, Çeviriciler
MADDE 35. — Okutmanlar, diü dersleri veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi
gibi yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilenlerdir. Bunlar ilgili Yönetim Kurulunun tek
lifi ve Senatomun kararı ile tayin olunurlar, durumlarına ve genel hükümlere göre aylık veya üc
ret alırlar. Okutmanlara, gerektiği takdirde, aylık yerine Senatoca belirtilecek miktarlar üze
rinden ders saati basma ücret ödenebilir.
Uzmanlar, lâboratuvarlarda, kitaplıklarda, enstitü, Kinik ve atelyek'rde öğretimle doğrudan
doğruya veya dolayısiyle ilgili olan ve özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle görev
lendirilen yardımcılardır. Bunlar, ilglS Yönetim Kurulumun teklifi ve Senatonun kararı ile ge
çici olarak tayin olunurlar. Uzmanların görevlerine devamlarının gerekip gerekmediği hususu
iki yılda bir ilgili kurumlarca yeniden gözden geçirilir ve görevlerine devamları gerekli görülmeyenlerioı işlerine üki ay içinde son verilir. Aylık veya ücretleri genel hükümlere göre verilir.
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MADDE 34. — Millet Meclisi mstninin 34 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35, — Mübt Meclisi metnimin 35 nci maddesi aynen kabul edilıiıüştir.
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Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde geçici Veya sürekli! olarak çalıştırılan yardım
cılardır. Bunlardan fakültelerde, fakültelere bağlı kurumlarda çalışanktr, fakülte yönetim ku
rullarının kararı üzerine, doğrudan doğruya rektörlüğe bağlı kurumlarda çalışanlar, üniversite
yönetim ikurulunım kararı üzerine rektörün onayı ila tayin olunurlar. Aylık veya ücretleri genel
hükümlere göre verilir.
Yabana uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcıları
Madde 36. — Üniversitelerde sözleşme ila görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretilin üyeleri
ve yardımcıları fakülte kuruılunun teklifi ve senatonun enamı ile tayin olunurlar.
•Sözleşme ©üreîsilııin bitmesi dışında bir sebeple işlerine son verilmesi de aynı usule bağlıdır.
Bunlar, öğretim görevlen bakamından "bu kanunla aylıklı öğretim üyeleri ve yardımcıları için ko
nulmuş olan hükümlere bağlıdırlar.
içişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarının olumlu mütalâası bulunduğu takdirde ayrıca Bakanlar
Kurulu kararı alınmadan yabancı uyruklu öğretim üyeleri ve yardımcılarının tayini yoluna gidi
lebilir.

ALTINCI BÖLÜM
Üniversite içinde çalışma ve denetim çalışma birimleri
MADDE 37. — Üniversite içinde çalışmaların bölüm veya kürsü veya bölüm ve kürsü sis
temi içinde yapılması, bunların kurulması, kaldırılması, profesörü veya doçenti bulunmaması ne
deniyle başkanlıklarının boşalması halinde yapılacak işl'öjnier, ilgili fakülte kurulunun üçte iki ço
ğunluğunun teklifi üzerine senatolarea kararlaştırılır.
Kürsü, aynı alanda veya birbirine çok yalan alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma
birimidir. Bir fakültede aynı adı taşıyan, aynı ihtisas dalında öğretim ve araştırma yapan bir
den fazla kürsü bulunmaz.
Kürsü, kürsü kurullarının aldığı bilimsel ve idarî kararlar uyarınca kürsü başkanı tarafın
dan yöneltilir.
Kürsü kurulu, kürsü başkanının başkanlığında, o kürsüye bağlı bütün öğretim üyeleri ve o
kürsünün asistan temsilcisinden oluşur.
Kürsü başkanı, o kürsünün profesörleri arasından fakülte kurulunca salt çoğunlukla ve beş yıl
için seçilir. (Süresi *::isn kürsü başkanının yeniden sesilmssi mümkündür.
Kürsüde bir tek profesör veya bir tek doçent va.:sa bu profesör veya doçent kürsünün tabiî
fcaşkanıdzr. Eürsüele sadece doçentler varsa kürsü başkan bu doçentler arasından seçilir; profe
sör vsya doçenti bulunmayan kürsüler en. yakın kürsü veya bölümle birleştirilir.
Kürsü kurulları her ay en az bir defa toplanarak :
a) öğrenci ders ve sjiiiın proırramâarırj. "laesıela:', la'isdeee. pssirir ve .-değerlendirir.
b) Her asistan (veya tıpta uzman) için asisiaesik :süresi çabyrıasmı kapsayan tüm ve birer
yıll.'k -eğitim ve r-absnsa programları hazırlar. Bu programları her ila ayda bir gözden geçirerek
değerlendirir.
c) öğretim üyelerinin bilimsel çalrma, .araştırma,, yayın ve eğitim faaliyetlerini prcgramlaştırır.
r
c) ?'i,zcj"rs c- e.i
-'"'
° - ıv>v>ı v n ^ • , J ' , : ı
Zili v* ş, igereç, ders kitabı, biliaısel ~ * r n. in ~r ~ZJ T e u '"i "' : ~ " ~' J ', -1 ."
^'. • ~ı"~ ' ?s>.
d) Klv s— :n p-e JL----1- ;--'->" " .
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MADDE 36, — Millet Meclisi metilinin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynan kabul edilmiştir.
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Bölüm,, !hir dalın (belli disiplmlerini bir araya /toplayan bir eğitim ve öğretim birimidir, öaelüikle m'eEunijyeii; öncesi ve mezuniyet sonrası öğrıâtamimim koordiııasyonumu sağlamak i&macı ile
birülbirüBje yalkm disiplinlerden fakülte kurallannca kurulur. Bölümler arasındaiki dğr^iâm barlğıiaıd
dekan ,sağlar.
Bölüm, bölüm (kurullarının aldığı öğretim ve eğitim kararlan uyarınca bölüm başkanı tarafın
dan yönetilir,
Bölüım (kurulu, o 'bölümü teşkil eden disiplinlerin öğrslim üyeleri ile bölümde ders veren öğretdım üyelerimden oluşur.
Bölüm ibagkaaı, fakülte kuruHarımca ve kürsü bankacıları secimi (esaslarına uyularak höliim, ,vaya disiplinlere bağlı profesörlerden 5 yıl için seşilir. ıSünesii hıiem bölüm balkanının yeniLden jsfcçilmesi snıümlkünldür.
Bölümlerin, [kürsülerin, enstitülerin ve üniversiteye (bağlı diğer birimlerin çalışmaları ve yöne
tim şekilleri Senatoca kabul edilecek, yönetmeliklerce düzenlenir.
Yeni kurulacak üniversiteler tercin an bölüm esasına göre düzenlenir.
Tam gün çalışma
MADDE 38. <— öğretim «yeleri ve asistanlar, en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan
günler çalışma süresi (kadar bir süre öğrenim, bilimsel .'araştırma, inceleme, uygulama ve yönetim
görevleri ile üniversite organlarınca veya kanunla verilen :dıuiğer görevlerin gerektirdiği yerlerde
hazır bulunmak ve görevlerini yerine geürnmk ve esaslan yüksek öğretim kurulunca tespit edi
lecek (belirli (saatleri teinde görevleri babında b/ulummakla yükümlüdürler.
Öğretim .'üyeleri ve asistanların devamları, kürsü, bölüm (başkanları ile dekanlar ve rektör
ler tarafından kontrol edilir. Dekanlar, rektöre teklif etmek ve onayını almak sureti Be eneısai
saatleri iLçinde izinsiz görevi başına gelmeyenler haMamda takdire bağlı ımaaş kesme cesası ye
receği gibi, bu kamunda bildirilen disiplin cezaları verilmek üzere haklarında muamele de yaparlar.
Doğrudan doğruya üniversiteye bağlı kurumlarda görevli öğretim üyeleri ve yardımcıları hak
kında bu işlemi rektör yapar.
tfeirverslite eğretim üyeleri ve asistanlar resmî çalışma saatleri içinde ve başka yüksek öğretim
kurullara dışında ücretli veya ücretsiz resmî veya özel herhangi bir iş göremezler, ek görev lalamazlar, serbest meslek icra edemezler. Üniversite asistanları bütün çalışmalarım ürıiiversûteye (has
rederler.
Ancak, resmî çalışma saatleri dışında serbest meslek icra etmek isteyen üniversite öğretim
üyeleri /aşağıdaki haklardan faydalanamazlar :
a) Üniversite tazminatı veya herhangi bir yan Meme lalamaalar.
b) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araşt:rma yapmak üzere kontenjanla yurt dışın
daki çalışmalara masrafları kendileri tarafımdan ödenmek üzere katılabilirler.
c) Bektör, dekan, yüksek clnıl müdürü ve 'bölüm balkanı seçilemezler.
Diğer eğretim yardımcılarından aylıkla /tayisı olunanlar .ela yukarıdaki esaslara tabidirler.
Üniversite eğretim üyelerine kanunlarla öngörülen resmî görevler saklıdır.
Üniversitelerii\ uygulama aharına yardımı
MADDE 39. — Üniversite dışındaki kuruluş veya kişilerce üniversitelerden veya fakülteler
den taldbediîeeeık ilmî mütalâa, proje, artırma, tahlil, muayene, (tedavi ve benzeri hizmetler, bu
konuda senaltolarca yapılacak yönetmelik esaslarına bağlı olmak üzere, üniversite içimde veya
İmmetİm gerektirdiği yerde görülebilir. .Bu hususta alınacak ücretler üniversiteler veya fakülteler
döner sermayesine gelir kaydedilir. Hizmeti yapın öğretim üyelerime ve yardımcı asistanlarına
verilecek ücretin tabi olacafı esaslar döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. /Bu suretle İlam
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MADDE 38. — Millet Meolsi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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gün çalışanlar üniversite Personel Kanununa göre verilecek 'tazminat ve yan ödemelerden fayda
lanırlar. Geliri döner .sermayeye yatırılmak üzere tanı gün çalışanlar, ilgili fakültelerin görüşü
alınarak Senatolarca hasırlanan yönetmelikte tespit edilen esaslara ve saatlere göre çalışabilirler.
Döner sermayesi bulunan üniversite kurumlarında, bu kanun hükümleri dairesinde tam gün
çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına (her ay, döner sermaye gelirinden, ıen çok bir aylık ve
yan ödemeleri tııtannca ücret Ödenebilir.
Döner .sermayeli üniversite kuranılarma büyük katkıda bulunan öğretim üyelerine ve yar
dımcılarına her ay ayrıca bir prim verilebilir. Bu primin kademelerini fakültelerde fakülte ku
rulu, doğrudan doğruya üniversiteye bağlı ki rumlarda üniversite senatosu tespit eder. Bu pri
min en yüksek kademesinin tutarı bir maaşın ve yan ödemenin tutarını geçemez,
Yurt içinde ve dışında görevlendirme
MADDE 40, — üniversite öğretim üyelerinin 46 ncı madde dışında, üniversitenin başka bir
fakültesinde veya üniversiteye bağlı diğer öğretim kurumlarında veya arzusuyla başka bir öğre
tim kurumunda ders vermek, seminer veya uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmesi il
gili kurulların teklifi ve bağlı bulunduğu Üniversite 'Senatosunun kararı ile olur. Bağlı olduğu
üniversite içinde bir öğretim üyesinin görevli olduğu ders, seminer ve uygulama süresi üniversite
lerarası kurulun öngördüğü öğretim yükü ile ifade olunur.
öğretim üyelerinin üniversiteden yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, konfe
rans ,seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara ka
tılmalarına, araştırma ve inceleme g'eziîeri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yer
de bulunmalarına bir haftaya kadar dekanlar, 15 güne kadar rektörler izin verebıMrler. 15 günü
aşan veya yolluk verilmesini gerektiren hallerle araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafla
rın ödenmesi icabeden durumlarda fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı gereklidir.
Yukardaki fıkralar uyarınca üniversite (hesabına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üye
lerine verilecek yolluklar hakikî yol masrafları ödenmek ve gündelikleri yurt dışına gönderilen
Devlet memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere genel hükümler •çerçevesinde ödenir.
Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyelerine yabancı kurullardan burs temin edilmişse, gö
rev yapacakları süre zarfında maaşlı izinli sayılırlar.
Yurt dışında görevlendirilen asistanlara ve tıpta uzmanlık yetkisi alanlara burs temin edil
mişse, bunlar ela maaşlı izinli sayılırlar. Burs temin edilemeyen asistanlarla kurumları adına
üniversitede doktora öğrenimi yapan veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanacak maaşlı elemanlar
maaşlı izinli sayılmakla beraber, dış ülkedeld masrafları ilgili kurumların bütçelerinde yer alan dış
ülkelerde okuyan öğrencilerle ilgili fasıl ve maddelerden doktora öğrencilerine ödenen ödenek se
viyesinde ödenir.
Dış ülkede kalınacak süre, bölüm ve kürsünün görüşü alınarak; fakülte kurullarınca tespit
edilir.
öğretim .üyelerimin yurt dışına gönderilme şartları ve usulleri senatolarca yapılacak yönetmeSikle' düzenlenir.
Gr&çici görev yolluğu üniversite 'hesabına gönderilenlere üniversite bütçesinden; başka kurum
hesabına gönderilenlere ilgili kurumun bütçesinden: ödenir,
Bilimsel Denetim
MADDE 41. — öğretim üyelerinin bilimsel bakımdan denetlenmeleri onların yayınilîarı, leğiftilîiıi ve öğretim faaliyetleri üzerinde olur.
Her kürsü ve bölümün öğretim, seminer, bilimsel araştırma, uygulama ve yayım çatanaları
her yılın Nisan ayı içinde kürsü, bölüm başkanlıklarınca bir çalışma raporu halinde, Dekanlığa
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MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Mdâlriffiir. Bu çalışma raporu o (kürsü veya (bölümün o yıBM, çalığına Süresi içinde programlaştu*dığı çalışmaları ve sonuçlarını kapsar. Kürsü ve bölüm başkanları tarafından hazırlanan bu rapo
ra», (kürsü ve bölfüm öğretim üyeleri Ikıişisteıl g^üşlerinl elkleyebiiiirlleir^
Fakülte Kurulunu teşkil eden üyeler sayısı yeterünce (bastırılan ve (dağıtılan bu jrfaporlar Jıak(knııda ialkülte kurullarında görüşme (yapılır. Bu görüşmeler Miayıss ayının ififc yansı içinde başlar
ve ıeın f aız3a bir ay içimde bitiriEir.
Her çalışıma raporu üzerinde ayn ayrı konuşma açılacak, teker teker karara vaolır. SFakultfe
Kurulunca yeiberîi görülmeyen kürsü, bölüan başkanları, öğretiim üyeleri ve yardımcılarının duru
mu, kuruil tutanakları da eki olarak, Dekan tarafından Senatoya bildirilir. (Senato yetersizlik
(selbsbani kuracağı bir komisyon aracılığı ile em) geç bir ay içinde inceleterek sorumlular hak
kında1 :
1. Kürsü ve bolüm başkanlığından uzaklaştırma,
2. Kısa süreOrj durdurma,
3. Uzun süreli durdurma cezalarınldıanfoiriisinifverebafİr.
Bir eğretim üyesi veya yaırldMucıflaırı hakkınia fakültesince iki defa yeftensüzük (kararı alın
mışsa, bu kimseye Senatonun da (üçte İM çoğnnîuğu ile karfar vermefsi halinde, görevinden çekSLtmliş isaymla cezası uygulanır.
Her öğretim üyesi bililmsel (araştırmalarının) yayınlarının ders notları bilim ve başvurtmla ka
saplarının, yurrlt içinde veya dışındaki bilimsel kongrelerde yaptığı tebliğ- veya katkıların bürer
ı-mrtetlerânll kürsü, bölüm, Dekamilık ve Rektörlüğe vermek zorundadır. Malî ilmkânisıızliıfc nedeniyDte yayımlanmayan eteerlerin daktilo ijffle yazılmış birer kopyası verilir. Esıer sahibine, Fikir ve Sa
nat Eserleri Kanununun tanıdığı haklar sakilidir.
Her öğretim üyesinin bilimsel yayınları içiini öfllgili kürsü, bölüm, Dekanlık ve RektörüJüktie (özel
arşiv tutulur. Üniversitelerarası kurul ve her Üniveırsiifcanin Senatosu bu kanunda ıbelfirtiilıen hu
susların dışında başkaca idarî ve biümısel denetilin lesaslan getirmeye Ve uygulamaya yetkilidir.
Doçentlik jürileri ve Profesörlük komisyonları
raporlarının aleniliği
MADDE 42. — Üniversite doçen'tliğtt ve üniversite profesörlüğü unvanlarının verilmesine iüş(kün jüri veya komisyonlarca hazırlanan kiışliiseS ve loritaJk raporların bi^er örneği, laiday talep et
tiği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve profesörlük takdim tezi ile birlikte (raporlar, jüri ve
komisyon kararlan, isteyen öğretini üyelerininfcıiöslieye^iîmeisiiçin faküllte dekanlarında (bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yeni üniVersitıeler, fakülteler 'Ve bunlara yardım
Yeni üniversite ve fakültelerin kurulması ve ilk tayinler
MADDE 43. ^— Yeni üniversiitefer ve faküiHteösr yüksek öğretim plânlaması çerçevesi içinde
kurulabilir.
Üniversiteler ve Jbir üniversiteye Ibağül olmayarak açılacak faküJtelteır, kuruluş (kanunlarında
(aksine hüküm .bulunmadıkça bu kanun esasların:; göref kurulur.
Bir ünjiiversiite içinde yeniden tfakiiStte, yüksek okul ve lokul açılması, falkülttelerin veya okullıann bMeştirilI(mesi, ya da kaldırılması senatoların itteddalfi ve MM EğMm (Bakanınım onamı ile. ya
pılır.
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MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 281)

— 38 —

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
Üniversite ive fakülteler, kendilerinle bağlı oimiak üzere, yemi enstitüler, bÜlim, îaraştırma, öğ
retim ve yayımı kurumları açmaya yetkilidirler., Bunların yönetim sekileri bağılı oldukları üniver
site veya fakültelerce bdirtiilMır.
Bu ımıadde uyarınca açılacak (fakülte, yüksekl okul, okul,, »enstitü ve kurumHardan yeni ödemek
ve kaidro altoıımiasMiı gerekta/remler için genel uısuKercl uyulur.
Bir üniversite içinde açıltacak yeni fakültelerin kurulusunda istekleri iJe |görevlenldir)ilecek öğratim. üyeleri ısenaıtolaırın, yemi bar üniversitenin/ veya (bir üniversiteye bağlı (olmayarak 'açılacak
fakültelerin kurullüşlarıııda istekleri Ula iülk görevtton-diriiltecek öğretim üyeSıeri, Yüksek öğretitm (Ku
rulunun tialebi ve Üniversitelerarası Kurulun (seçimi Ba it ayin olunurlar.
Yeni üniversite ve fakültelerin faaliyete gevmesi
MADDE 44. — Biri profesör foülmak üzere ®nj az yedi öğretim üyesi en aız iki yıl için görievîenfelllmiiş [bulunmadıkça bir fakültenin Ikuruluşu tamamlanmış sayılmaz Ve o fakülte faaliyete geçe
mez.,
İki fakülte faaliyete geçmedikçe bir üniversite kuruluşunu tamamlamış olmaz.
Yeni kurulan fakülte ve üniversitelerin organları
MADDE 45. — Kuruluşunu tamamlamış f akü İtelerin dekan ve yöneltim (kurluları, aylıklı ve
görevli bütün öğretim üyelerinden kurulu f akül te kurulunca seçilir. İlk yönetim kurulu, dekanın
başkanlığında, yedi öğretim üyesinden kurulur.
Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerin dekanları rektörlere yönetim kurulları üniversite
yönetim kurullarına, fakülte kurulları senatolara bu kanunla verilmi g-örevleıri kendi fakülteleri
için yaparlar.
Fakülte kurulunda en az beş profesörü 'bulunmayan fakültelerle ibir üniversiteye bağlı olma
yan fakültelerde profesörlüğe yükseltilme işlemleri üniversitelerarası kurulun görevlendiretceği
üniversite ve fakültelere© müştereken yürütülür.
Öğretim üyesi yardımı
MADDE 46. — Yeni üniversite ve fakültelerin çeşitli, bilim dallarındaki öğretim 'üyesi ihtiyacı,
Üniversitelerarası Kurulun her yılın Nisan ayı toplantısında ileriki yıl için tespit edilir.
İhtiyaç duyulan öğretim üyelerinin (bilim dalı ve adet itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de
kurulu üniversitelerden veya gelişmiş diğer üniversitelerden hangi oranda karşılanacağı da ka
rarda belirtilir. Bu kararlar usyannea üniversitelerden sağlanacak öğretim üyeleri, ilgili faküllte
kurulunun görüşü alınarak aşağıdaki esaslara göre, iki sömestr için Senatoca seçilir. Şu kadar M,
yılda bir yıl okutulan dersler için görevlendirme ayrı yıllarda olmak üzere birer sömestrdir.
Bir öğretim üyesinin görevlendirilebilmesi için bağlı bulunduğu fakültede söz konusu bilim
dalında birden çok öğretim üyesinin (bulunması ve geri kalan öğretim üyelerine düşecek ders, se
miner ve uygulamalı çalışma yükünün her öğretim üyesi için haftada üniversitelerarası Kurulca
tespit edilecek saati aşmaması şarttır.
Görevlendirme, öğretim Üyelerinden meslekteki kıdemi 25 yıldan az olanlar arasından, rek
tör ve dekanlar hariç, kur'a ile yapılır. Bir öğre tim üyesinin arzusu tercih sebebidir.
Yukarıdaki belirtilen tarzda yeni kurulan üni versite ve fakültelerde görev ifa etmiş öğretim
üyeleri aradan yedi yıl geçmedikçe ve sıra tamamlanmış olmadıkça arzusu dışında yeniden görev
lendirilemez.
Üniversite öğretim üyelerinden herhangi birini, muvafakati alınmak şartıyle ilgili fakülte ku
rullarının teklif ve kararlarıyle başka üniversite lerin veya fakültelerin öğretim ve yönetim hizCumhuriyet Senatosu
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MADDE 44. — Millet Meclisi metninin 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 46. — Millet Mecisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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metlerimde üç yılı aşmamak üzere kendi kadrolanyle naklen görevlendirmeye üniversite senato
ları yetkilidir. Bu şekilde görefvlen'dirtme, yeni kurulacak üıniıvetrfeiteler için ikinci fıkrada öngörülen
ihtiyacı karşılamak üzere yapıüdığı takdirde, gö revlendirilenler laradan 12 yıl geçmedikçe istekle
ri dışında yeniden göretvlenıdirilemezler.
Mahıruımryet bölgelerinde öğretim (yapan yerle sik kadrolu öğretim üyeleri de, istekleri halinde,
aynı şartlar içerisinde gelişmiş üniversitelerde çalışmak üzere röltasyona tabi tutulurlar.
Yeni üniversite veya fakültelere öğretim göre vlisi (tayini velya 40 ncı madde uyarınca dersle
görevlendirme imkânları saklıdır.
Hükümetin teklifi ve Senatonun kararı ile ihtiyaç duyulan hallerde, üniversite öğretim üyeleri
her türlü hakları saklı kalımaık ve ünivtersiltedeki özlük haklarından 'da faydalanmak kaydayie,
Devlet Plânlaımıa Teşkilâtı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve benzeri {kuruluş1larda veya bakanlıklarda geçici süre ile görevlen dbilebilirlsr.
Yeni kurulacak üniversitelere öğretim üyesi yetiştirilmesi
MADDE 47. — Yeni kurulacak üniversiteler için öğretim üyesi yötiştiınmek üzere mevcut üni
versitelere efk kadrolar tahsis edilir. Bu (kadroların kullanılması ile ilgili esaslar, üniversitelerarası
kurul tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 'belirtilir. Bu kadrolara atanan doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrencileri doktora yaptıktan veya topta uzmanlık yeiîtkisi aldıktan sonra kadrolariyle birlikte ilgili bulundukları yeni üniversiteye nakledilirler ve Üniversitelerarası Kurul mü
saade etmedikçe yetiştirildikleri üniversitede geçirdikleri süremin iki katı süre ile bağh oldukları
üniversitede çailışmadıkça başka bir üniversitedje görev alamazlar.
Yeni üniversitelerde hizmet ödeneği
MADDE 48. — Yeni üniversite veya fakültelerde kadroya bağlı olarak görev yapanlar ile 46
Bici madde uyannoa en az iki sömestr veya ayrı ayrı (bireır sömestr kadroya bağlı olmaksızın sü
rekli görev ifa edenlere verilecek «Kuruluş ve Sgelişme güçlüğü ödeneği» ile tıp fakültelerinde gö
rev alan öğretim üye ve yardımcılarına, bütün yıl devam eden Jbalstane /Ve enstitü hizmetleri için
verilecek «Hizmet ödeneği» üniversiteler Personel Kanunu ile düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Memurlar ve diğer görevliler
Rektörlük ve fakülte örgütleri
MADDE 49. — Her üniversitede rektörün emrinde ve üniversite yönetim örgütünün başın
da bir genel sekreter ile (hizmetlerin gerekli kıldı ğı müdürler, hukuk müşavirleri ve bunların ma
hiyetlerinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üflere memurlar ve diğer görevliler (bulunur.
Üniversite ve fakültelerin hukuk müşavirleri ve avukatları ile hukuk servisinde çalışan diğer
personeli, mahkemelerle icra dairelerince hüktnolunup tahsil olunan avukathk ücretinden 10.2.1929
gün ve 1389 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 2 numaralı Kanun hük
münde Kararname ile değişik 146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanırlar.
Bu personel arasındaki iş bölümü, rektörün onayından sonra uygulanmak üzere genel sekreterlerce yapılır. Saymanlık, özlük işleri, yazı işleri ve kitaplık müdürlükleri dışında yeni müdürlük
ler üniversite yönetim kurulunun teklifi ve senatonun uygun kararı ile genel hükümlere göre ku
rulabilir.
Cumhuriyet Senatosu
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MADDE 47. — Millet Meclîsi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 49. — Millet Meclisi metninin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu
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Her fakültede dekanın emrinde ve fakülte yönetim örgütünün basında bir fakülte sekreteri ve
maiyetinde büro ve iç hizmet işlerini yapmak üzere gereği kadar memur ve diğer görevliler bulu
nur. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın onayından sonra uygulanmak üzere fakülte sekreterlerince yapılır.
Bir üniversiteye bağlı olmayan fakültelerle, bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu şehir dışın
da kurulan fakültelerde bir hukuk müşavirliği ile hesap ve muhasebe işleri bürosu bulunur.
Üniversiteler genel hükümlere göre sözleşme ile personel çalıştırabilirler.
Rektörlük ve Fakülte personelinin tayinleri
MADDE 50. — Üniversite Genel Sekreteri ile müdürler, üniversite Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine, fakülte sekreterleri ise Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine rektör tarafından ta
yin olunurlar, üniversite Genel Sekreteri ile fakülte sekreterlerinin yüksek öğrenim diplomasına
sahibolmaları şarttır. Özel meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, sözleşmeli
teknik personel kullanabilirler. Bu görevlendirme,, rektör veya dekan tarafından yapılır.
Özlük Haklan
MADDE 51. — üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda çalışan memur ve diğer gö
revliler hakkında bu kanun ile belirtilen hükümler dışında aksine hüküm bulunmadıkça genel hü
kümler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
öğretim ve öğrenciler
Üniversitelere giriş ve Üniversite öğrenciliği
MADDE 52. — üniversitelere giriş, insangücü plânlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencile
rin yetenekleri ve Yüksek öğretim Kurulunun önerileri dikkate alınmak suretiyle Üniversitelerara
sı Kurulca düzenlenir.
Türlü bilim ve uzmanlık koîarmda bir meslek ve diploma sahibi olmak için üniversite kurum
larından biriııd?, öğretim ve Sınav Yönetmelikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamamlayarak veya
kaydını yenileyerek öğrenim yapanlar üniversite öğrencileridir,
Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uzmanlık çalışması yapanlara doktora veya uzmanlık öğ
rencisi denir.
Saymanlık müdür ve memurları Maliye Ba kanlığmca tayin olunurlar.
Aylıklı memurların tayinleri fakültelerde dekanların, üniversite merkez örgütünde genel
sekreterin teklifi üzerine rektör tarafından yapılır.
Yardımcı hizmetler sınıfına girenlerden rektörlüğe bağlı olanları, genel sekreterin inhası
üzerine rektör, fakültelere bağlı olanları fakülte sekreterinin teklifi üzerine dekan tayin
eder.
Memurların atanmasına ilişkin olarak üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bulu
nan ve bu madde ile bağdaşmayan özel hüküm 1er saklıdır.
Öğretim
ıMADDE 53. — Üniversitelerde, fakülte ve diğer kurumlarda, bu kuruluşların özellikle ve
ihtiyaçlarına göre, çeşitli kademelerde, temel bilimler, lisans, yüksek lisans, uzmanlık ve dok
tora düzeylerinde yapılacak öğretim ve verilecek diplomalar, üniversite veya fakülte kurulCumhuriyet Senatosu
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MADDE 50. — Millet Meclisi ımetninin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 53. — Millet Mecisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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(S. Sayısı : 281)

— 44 —
(Millet Meclisinin kabul ettiği metin)
larınca hazırlanan öğretim plânına ve bu plân daki sıra ve şartlara göre öğretim ve sınav yö
netmeliklerinde düzenlenir.
Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan farklı üniversiteler kuruluşlar arasında ya
tay ve dikey geçişlerin ne yolda yapılacağı, üniversitelerin görüşleri alınarak ve bu kuruluş
lar arasında öğrenci dağılımı dengesiyle sosyal şartlar gözönünde tutularak üniversiteler
arası kuralca düzenlenir.
Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim ya pan farklı üniversiteler kuruluşlarda öğretim,
metot, kapsam ve öğretim süresi bakımından benzerlikler olması ve böyle bir öğrenimden sonra
kazanılan unvanların aynı veya kazanılan hakla nn eşdeğer olması hususu üniversitelerarası ku
rulca düzenlenir.
Yüksek lisans düzeyinde öğrenim yapanlar, 3 2 nci maddenin 1 nci fıkrası ile doktora ve tıp
ta uzmanlık öğrenimi yapanlara sağlanan hak lardan yararlanırlar.
Öğrenim süresi
MADDE 54. — Bir öğrenci kural olarak, üniversite içerisindeki öğrenimini, içinde bulunduğu
öğretim kademesi için öngörülen normal öğreti m süresinin en fazla yarısı kadar ek bir süre içe
risinde bitirmekle yükümlüdür. Bu süre içe risinde öğrenimlerini, ilgili yönetmeliklerin !belirttikleri meşru ve makbul bir sebebolmaksızı n, tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları
anlaşılan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.
<
Öğrencilere yardım
MADDE 55. — Üniversite senatoları, bütçeleri ödeneğinden lisans, lisans üstü ve doktora
veya uzmanlık öğrencilerine yapılacak her türlü yardımlarda uygulanacak esasları koymaya
yetkilidir. Senatoların bu konudaki kararlan, üniversite, fakülte veya yüksek okul yönetim
kurullarınca uygulanır.
Devlet adına üniversitelerde yatılı veya burslu olarak yetiştirilecek öğrencilerin sayılan
ve genel şartlar dışında aranacak özel kabul şartlan, üniversitelerin düşünceleri de alınmak
suretiyle her yü ilgili /bakanlıklarla Millî Eğitim Bakanlığı arasında kararlaştınlır ve üni
versitelere öğrenci yazılması başlamadan en az bir ay önce bildirilir.
Yatılı veya burslu olarak Devletçe üniversitelerde okutulan öğrencilerin yazılma, lâboratuvar, tastîkname, sınav, diploma ve sair harç ve ücretleri ile ilgili bakanlıklar veya idarelerce
ödenir.
Burslar, öğretim kurumlarının kapasiteleri ve kalkınma plânlan hedefleri dikkate alınarak
Yüksek 'Öğretim Kurulu tarafından, dengeli bir şekilde dağıtılır.
Sosyal hizmetler
MADDE 56. — Üniversiteler, Yüksek öğretim Kurulunun yapacağı plân ve programlar
uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme Ve boş
zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlannı karşılamak ve bu amaçla, ilgili kamu kuruluş
ları ile de işbirliği yapmak suretiyle, öğrenci ve mezunlarına üniversite içinde ve dışında iş bul
ma servisleri kurmak ve çalışma şartlannı düzenlemk, mediko - sosyal merkezler, yurtlar, öğren
ci kantin ve lokantalan açmak, toplantı ve sinema, tiyatro salonlan, spor salon ve sahalan,
kamp yerleri temin etmekle ve bunlardan öğrencilerinin ı&n iyi şekilde yararlanmalan için gerek
li tedbirleri almakla görevlidirler.
Birden fazla üniversitenin bu alanlarda müşterek plânlama ve malî yardımlaşma suretiyle
ortak kuruluş meydana getirmeleri de mümkündür.
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MADDE 54. — Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi aynen kabul ediliştir.

MADDE 55. — Millet Meclisi metninin 55 ncl maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 56. — Millet Meclsi metninin 56 ncı maddesi aynen kabul ediîimiştir.
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Ders kitaplarının ve teksirlerinin basılması
MADDE 57. — öğretim, üye ve yardımcılarının ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversi
teler, fakülteler ve yüksek okullarca bastırılır veöğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla sa
tılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim üye ve yardımcıları kendi hesap
larına bastıramazlar. Bu konuda uygulanacak esaslar ve ödenek telif haklan üniversitelerarası
kurulca hazırlanacak ayrı bir yönetmelikle beHrtilir.
iki yıl içinde üniversite ve öğretim birimleri tarafından bastırılamayan kitapları öğretim üye
leri kendileri bastırabilir. Bu takdirde üniversite yönetim kurulu kitabın fiyatını, maliyetinden
aşağı olmamak üzere tespit eder,
öğrençilerin yönetime katılmaları
MADDE 58. — öğrencilerle ilgili konularda, gereken hallerde ve fakülte kurulu karar verdi
ği takdirde dinlemek amacıyle bir öğrenci temsilcisi seçilir. Temsilci fakülte yönetim kurulunun
gözetimi altında, yılda bir kere fakülte öğrencilerinin en az % 60'inin iştirakiyle yapılacak se
çimlerde gizli oyla ve bir yıl süre için, yedeği ile birlikte seçilir.
Temsilci seçilebilme'k için, ilgili Sınav Yönetmeliğine göre normal süre içinde sınavlarını başar
mış olmak, adlî veya inzibatî bir ceza almamış bulunmak gerekir. Birinci sınıf öğrencileri temsilci
seçilemezler.
Temsilciliği süresince, taksirli suçlar haricolmak üzere, adlî veya uyarmadan ağır inzibatî bir
ceza alan öğrenci temsilcisinin temsilcilikle ilişiği kesilir.
Seçimlere ilişkin şikâyetler ilgili fakültenin yönetim kurulunca (incelenir ve kesin karara bağ
lanır.
öğrenci temsilcisinin seçimleri ile ilgili diğer hususlar bir yönetmelikte belirtilir. Üniversite
ye bağlı bir fakülteye bağlı yüksek okul kurullarına öğrenci temsilcisinin katılması yukardaki
esaslar dahilinde yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM
Disiplin ve Ceza İşleri
fry(/ula-nacak Jıükütnlcr

MADDE 59. — öğretim üye ve yardımcıları ile üniversite veya fakütlere bağlı olarak kuru
lan öğretim ve araştırma kurumlarında öğretim ve araştırma görevi alanların ve -memurların (di
siplin işlerinde bu kanun ve Devlet Memurlan Kanunu hükümleri, öğrencilerin disiplin fişlerinde
bu kanun ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına

verilecek-disiplin cezaları

MADDE 60. — Üniversite öğretim üyelerinden ve öğretim yardımcılarından bu kanun ge
reğince yükümlü oldukları ödevleri uygun yolda yerine getirmeyenlere veya meslek vakar ve
haysiyetine uymayan hareketlerde bulunanlara aşağıdaki disipMtı ceaalaruıdan (bîri verilir \<
a) Uyarma : Görevde daha dikkatli davranılması gerektiğini bildirmelkitâr.
b) Kusur bildirme : Görevde ve davranışta; kusurl'uJ sayılmaktır.
c) Kürsü veya bölüm başkanlığından uzSalklaştırma : öğretim üyesini kürsü veya (bölüm başkanilığındaıi ayırmaktır.
e) Kısa süreli durdurma : Bulunulam kademe ve deirecede iMemeinin aıltı ay ıdımıdııınıJlımasıdnv
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MADDE 57. — Millet Meclisi metninin 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncıı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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d.) Uzun s i M i durdurma : Bulunulan fealdeme ve derecede üerfieınenin bir, birbuçuk veya
Skü yııl durduruillmaısıldır.
ıe) Geçici olarak görevden çıkarma : KaJdrosu ısaklı kalmak suretiyle bir taydan laüıta. aya (ka
dar aylıksız olarak geçici süne ile görevinden çıkarmaktır.,
f) Görevinden çeMımiş sayma : Görevle iöfekiniin, istekle olmuşçasına kesfcesMir.
g)' Üniversite öğretim melsüıeğinden çıkarcıma ;: Üniversite öğreticin tmiasleğinden, bdir daha aıhmmıaımak üzere çıkarılmadın". OBu cezaya ıçarptarıîlianlar akademik unvanların!i kullanamazlar.
Bu cezalanın verileceği haüler üniversitelerarası Ikurulîca yapılacak Disiplin Yö^ttaeffiijğindıe beİrifcilr,
h) H3er türlü öğrenim ve öğretim inak ve hürîüyetilerini kötüye kullanarak; tasan Ihak Ve hürriyeltleriinii veya Türk Devletinin ülkeısi ve nııiSiîe'tiyle bölünmez bütünlüğüne veya dil, ırk, sınıf,
din ve mezhep iayırımına dayan/arak; nitelikleri Anayasalda belirtilen Cumhuriyeti ortadan tealldırmıak (için her ne suretle olursa olsun gösteri, te-kin ve propaganda yapan (veya anıarşik hareket
lere katılan 'öğretim üye ve yardımcıları hakkında harekelilerinin takdir olunacak ağırlhik dierfâcesine göre yukarıdaki hükümlerden biri uygulanır,
Disiplin soruşturmalarında

usul

MADDE 61. — İBir faküdenim öğretim üye *ve yardımcılarını ilgiHendineln işlerde dekan, birden
fazfla fakültenin eğretim üye ve yardımcılarını veya bir dekanı ya da rektörlüğe bağlı kurulukları
ilgilendiren işlerde rektör, herhangi (bir 'disiplin suçu işlenidiğM önerilse, gecikmeksiziln işi baş
kanı bulunduğu yönetim kuruluna götürür. İlgili yönetim (kurulu, suç haberinin açıkça aisılsıız
olduğunu görürse, disiplin soruşturması yapılmasına yer iolmadığına aksi hailde disiplin soruştur
masının yapılmasına karar verir ve (bir veya birden fazla soruşturmacı seçer.
(Soruşturma sonunda yönetim ıkuruüü, ya ıdisiplücn cezasını gerektiren bir duru'm olmadığına,
ya 60 ncı imaddenin (a) veya (b) bentlerindeki esaslardan birinin verilmesine, yahut (diğer benıtleıidlelki cezalardan biriniin ISenajtoya teklif ıddillmasiıre karar verir. Yönetim kurulu {karar vermeden iönce hakkında ısoruşturma yapılan ıkimseye savunma imkânı verir. Tanınan süre içinde fcözlü
veya yazıılı savunma yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiiş sayılırlar.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine dosya kendisine gelen Senato, öğretim üyelerinden kurulu
üç kişilik bir (inceleme komisyonu seçer. Komisyon gerekli g'örürse ıek soraştuııtma yapar ve Se
natoca verilecek karar hakkındaki mütalâası i?e birlikte raporunu Senatoya isuniar.
'Senato; ya disiplin cezasını gerektiren bir durufm olmadığına, ya 'da 60 ncı maddede sayıllan
disiplin cezalarından birinin veıüılmıeisine karar verir.
Disiplin ısorustıırması öncelikle ve geciktirilmeksiziın yapılır ve karlara bağlanır. Bu hulsulsu
sağlamaktan soruşturmacı ve dekan veya rektör sorumludur.
Disiplin cezaları yazı ile ilgiliye bildirilir V3 uyarma cezası hariç kütüğe geiçirilir.
Rektör hakkında yapılan disip^m kovuşturrması üniversite denetlemje kurulunca ftayin 'edilecek
bir somışturmacı tarafından yürütülür.
İtiraz
MADDE 62. ı— Yönetim kurullarının disiplin kararlarına karşı ilgililerce senatoya, kanarın
bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde İtiraz (edilebilir. Senatoca verilen kararlar kesinidir. Yar
gı yolu açıktır.
Memurların disiplin işleri
MADDE 63. — Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 'kurumlarda görevli anıemurların disip
lin işlerinde ısoruşturma yaptırma yetkisi, fakültelerde dekanlara, ireflitörlükte ıre^örlere Bittir.
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MADDE 61. — Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Bunlar hakkımda Devlet Memurları Kanununun! 125 nci [maddesinin (a), (b), (c) ıbenitffieriimds ya
zılı icezailaır, fakültelerde dekanlar, rektörlükte ve üniversiteye bıağli kurumlarda ç&Iışanllar İçin
rdktöriler tarafındian; (ç), (id) ive (e) bcnfeimde yazılı cezalar fakültelerde yönetim kurulları,
rektörlükte gemel sekreterin fbaşkaaılığınldia üniversite personeli işleri ve yazı Meri nıfiMürllerinden Ikunıüu (Memurillar idliısipllin (komisyonu) tariafmdarj verilir.
Bu cezalara karşı 15 jgiitn dıçindle üniversite lyonstim Ikumluuıa itiraz leldiîebilir.
Fakülte |s:e!krelterleri jfflje üniversitedeki Enemuırların Ve dilsipiliu komisyonu üyalerimin disfilplm
Merimde isoruşitıırnıa rektör tarafından yapftaıflır. Bunlar hakkında, Deylejt Menıurlları Kanunu
nun 125 .îıci maıdldeslimiın (ıa), .'(lb), (c) Ibıenltflıertimıdie yazıca cezalar ırtelktör tarafından; (ç), (d) ve (e)
beautöieıinde yaizıh Cezalar üniversite yönetim (kurulu itaralfunidaın veriffir.
Re&itör tarafından vermen cezalara (karşı 15 gün içiındo üniversite yönetim Ikuruıluna; üniüversitie yönıefîlilm (kurulu tarafımdan. vedılıen cezalara karşı aynı süre içinde üniversite senatosuna itiraz
edftsIbFlîT.
Diğer hususlarda Devlet Mielmurlları Kanunu hiikiiımtai uygulanır,
D'isüp'I'im scırudturmlasında Gıa/klkında soru^tuırtmıa yapıdan kltoeye savunmasını yapma imkânı vsraCıir. Tartman süre içinde ısöalüi veya (yazılı ısavunmıa yapmayanlar bu haklariinldan vazgeçmiş jsayıhrüar,
Dilslilplin soraşturnıaısı oniceiIiMie ve geciMirilmeksMn yapfiır ve karar (bağlanır.
Disiipjlin cezaları yazı ile İlgiliye bildirilir Ve uyanma cezaisi 'hariç kütüğe geçiıriliîr.
Öğrencilerin disiplin işleri
MADDE 6 1 — Üniversite içinde veya dışında üniversite öğrencileri sıfatına, şeref ve
haysiyetine aykırı harekette bulunan; üniversitenin sükûn ve huzurunu ve çabama düzeni
ni bozan; üniversite mensuplarımın şeref ve haysiyetine veya şahıslara tecavüz eden veya saygı
dışı devranışlar&a bulunan öğrencilere; bu kanun ve «Üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliği»
uyarınca: Uyarma, kınama, bir Ihaftadan bir aya kadar üniversiteye devamdan menedilme, bir ve
ya iki yıl için üniversiteye devamdan imenedilme veya üniversiteden çıkarma cezaları verilir.
Bir fakülte binasında ve eklentilerinde veya bir fakülteye tahsis edilmiş diğer yerlerde işle
nen disiplin suçlarında kovuşturma yapmaya o fakülte dekanı ve ceza vermeye o fakülte yöne
tim kurulu yetkilidir. Rektörlük binasında ve eklentilerinde doğrudan doğruya üniversitelere
bağlı kuruluşlara tahsis edilmiş yerlerde ve üniversitenin fakültelere tahsis edilmemiş yer
lerinde, ya da üniversite dışında işlenen disiplin suçları hakkında kovuşturma yapmaya rek
tör, ceza vermeye de üniversite yönetim kurulu yetkilidir.
Kovuşturma ile yetkili dekan veya rektör, bir veya birkaç soruşturmacıya soruşturma yap
tırarak sonucunu ilgili yönetim kuruluna havale eder.
Rektör veya dekan, doğrudan doğruya uyarma cezası verme ve gereken hallerde tedbir ola
rak hakkında soruşturma yapılan öğrenciyi üniversite binalarına girmekten menetme yetkisini
haizdir. Bu tedbirin bir haftadan fazla sürebilmesi için bu hususta yönetim kurulunun karar
vermesi gerekir.
Disiplin soruşturmasına muttali olunduktan sonra en geç bir hafta içinde başlanır ve bir ay
içinde sonuçlandırılır.
Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye savunma imkânı verilir. Tanınan süre içinde savun
ma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin cezaları ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir ve durum, kendisine burs veya kredi ve
ren kuruluşlara da duyurulur, üniversiteden çıkarma dışındaki cezalar kesindir. Üniversite
den çıkarma kararlarına karşı 15 gün içinde Senatoya itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğ
rencinin dosyasına ve kütüğe işlenir. Üniversiteden çıkarma kararı bütün üniversitelere bildiCumhuriyet Senatosu.
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MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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rilir. üniversiteden çıkarma cezası verilen öğrenciler, aradan beş yıl geçmesi ve cezayı veren or
ganın müsaade etmesi şartıyle üniversite giriş imtihanlarına, katılabilirler ve öğrenimlerine ye
niden başlarlar.
Yukardaki esaslar üniversite veya fakültelere bağlı yüksek oku! ve okullarda da kıyasen uy
gulanır.
Ceza soruşturma usulü
MADDE 65. — Üniversite öğretim üyelerinin, öğretim yardımcılarınım ve diğer memurların gö
revleri dolayısıyle, ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar üzerine,
ilk soruşturma rektörün tayin edeceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Rektörün iş
lediği ileri sürülen suçların soruşturmacıları, kendisinin katılmayacağı bir toplantıda üniversite
senatosu tarafından tayin edilir. Bu toplantı, öğretim üyeliğinde en kıdemli rektör yardımcısının
çağrısı üzerine ve onun başkanlığında yapılır.
Bu maddeye göre tayin edilecek soruşturmacıların, en az, sanığın akademik unvanına sahip bu
lunması şarttır.
Bu maddenin hükmüne giren bir suç fakültelerde veya onlara bağlı kurumlarda işlendiğinde,
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde dekanlar önsoruştuırma yapar, ya da yaptırabilirler. Bu
takdirde, dosya gereğinin yapılması için en geç bir hafta içinde rektörlüğe gönderilir.
Soruşturmacıların öğretim üyeleri ve yardımcıları hakkında düzenleyecekleri dosya, rektör
tarafından, rektör hakkındaki soruşturma da en kıdemli rektör yardımcısı tarafından Danıştaya
gönderilir. Son soruşturmanın açılıp açılmamasına Danıştayın yetkili dairesi karar verir. Bu ka
rara ilgililerce yapılacak itirazlar Danıştay Genel Kurulunda incelenerek karara bağlanır.
Memurlar hakkında son isoruşturmanm açılıp açılmamasına üniversite yönetim kurulunca ka
rar verilir. Bu karara karşı itirazlar Danıştayım yetkili dairesinde incelenerek karara bağlanır.
Bu madde hükümlerine göre tayin edilecek soruşturmacılar tarafından yürütülen ilk soruştur
ma sırasında, bir hâkimin yapması gereken tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılmasına ih
tiyaç duyulduğundan bu hususta soruşturmacı ya da soruşturmacıların talebi üzerine, asliye ceza
hâkiminden karar alınır.
Devletim ülke ve millet bütünlüğü, hür demokratik rejim, nitelikleri Anayasada yazılı
Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçla
rın ve suçluların kovuşturulmasında yukarda yazılı usul uygulanmaz. Bu hallerde kovuştur
mayı Cumhuriyet Savcısı bizzat yapar ve sonucuna göre yetkili mahkemede kamu davası açar,

ONBİEİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri
Organların güvenliği sağlama görevleri

MADDE 66. — üniversitelerle 'bir üniversilteye bağlı kurumların ve bağımsız fakültelerin yetke
li yönetim organları, öğrenlim ve öğretüm hürriyetlerimin (korunması ve bütün (görevlerin düzenli se
kide yerine getirilmesi için her türlü tedbiri ahmakla yükümlüdür.
EeMör, acele halUierdie dekan veya bağlı kurühıı yeöküC'iffieıri, üniversite binaları veya ekleri içlim
de, üıuitveKStemin imkânları iiîıe ömilemımesd mıümMın görülmieyem olaylarım 'cereyanı iihtSinııaiIii karşısın
da, zabıtadan yardım talebedebilir. Bu talsep derhal yerin© getirilir.
Zabıta, isuçlarım ve suçlularım kovuşturulması ilcim, herhangi bir davet ve izne bağlı olmaksızın
ündiverüilte bimıalanom ve »eklerime her zarnıam girebilir. Bu takdirde, giiriş sebebinim niteltiğine göre,
ilgili üniversite rektörlüğü 'veya bağımsız fakültelerin dekanlığı teşebbüsten haberdar edinebilir.
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MADDE 65. — Millet Meclisi metninin 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.
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İlgili kurumlar, kovuşturma dolayısıyle zıaibıta kuvvetlerine, genelken her türlü yardım ve kolay
lığı göstermekle yükümlüdür.
Fakültelerin kapatılması veya çalışmaların tatili
MADDE 67. — Faküliteideki düzenin sarsılması ve kamu hizmeıtfelnıin görülmeisilnin güçleşmesi
hallerinde ile düaeni koîmmak için gereikirse, deikander&lerd ve çalışmaları ü(ç gün için kısmen veya ta
mamen taJtil edebileceği gibi aynı süre için fakülteyi taimaimen de kapataibilir.
Dekan bu yeltlMısinli kullanınca en kısa zamanda fakülte yönettim kurulunu toplantıya çağırır,
yönetim kurulu t a t ! veya kapatma kararısnı kalldıralbilelceği giıbi bir hafta daha uzatahiliir. Daha
uzun süre tatil vöya kapaitma 68 nci maddödekü hükümlere bağlidır.
Üniversitenin kapatılması veya çalışmaların tatili
MADDE Q8. — Üniversitedeki kamu hizmetimin tamamen vejyafausımengüçleştiği haillerle, iç dü
deni korumak için gerekli olan hallerde relktörybiir veiya hiırkaç fakültenin ders ve çalışmalarını
kısmen veya tamam'en bâr hafta içün tatil edehdleceği gibi, bir veya birkaç fakülteyi, ya da üniversite
yi kapatabilir.
Rektör bu yetkisini kullanınca en kısa zamania üniversite yön'eıtüim kurulunu toplantıya çağı
rır. Yönetim kurulu tatil veya kapaitma karannı kaldıraJbileceği ğilbi, gerekirse, düğer fakültelere
de teşmil edebilir ve durumu her ay yeniden incelemek şartı ile, tatiil veya kapatma «üresini bir yılia
kadar uzatabilir.
Kapatma kararı en büyük mülkî âmire derhal bildirilir.
Kapatılmış 'olan fakülte ve üniversite binaları ve eklentileri güvenliik kuvvetlerince muhafaza
altına alınır.
Hükümetin idareye elkoyması
MADDE 69. — üniversite'lbrle onlara bağlı kuruluş 've kurumlarda veya biir ünüivertsilfceye bağlı
olimayan fakültelerde, öğrenim ve öğretim hürriyetlerinim tehlikeye düşmieisi ve bu tehlikenin üni
versite organlarınca önlenmemesi; veya üniversite organlarınca alınan tedbirlerim gereken sonucu
vermemesi;
Anayasada yer allan hak ve hürriyetlerden herhangi birâsiinin, insan hak ve hürriyetlerini veya
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayı
rımına dayanarak niltelilkleri Anayasalda belirtilen Cumhuriyeti 'ortadan kaldırmak kasdıyle kulla
nılması; hallerin'de Bakanlar Kurulu, ilgili üniversitenin veya üniversiteye bağlı kuruluş ve ku
rumların veya üniversiteye bağlı olmayan fakültenin idaresine belli bir süre ile el koyabiffir. Elkoyma karan Resmî Gaizetede yayımlanır. Yayımlanmayı müteakip 48 saat içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısının onanıma sunriur. Elkoyma süresi 2 ayı geçmez.
Ancak, her defasında 2 ayı geçmemek üzere süre uzatılabilir. Uzatma karan, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının onamına sı Iralur.
Elkoyma halinde Bakanlar Kurulunun yetkileri
MADDE 70 — Ellkoyma halinde Bakanlar Kurulu :
a) Üniversite ve bağlı kurum organlarında veya üniversiteye bağlı olmayan fakültelerde gö
revli bulunanların 'tümünün veya biir kısmının yönetim görevlerine sön vermek; yöne/tim görevleri
ne son verilenlerin yerine yenilerin^ seçmek;
b) Elkoymayı gerektiren durumun doğmasına sebefbolanların tespiti, bunlar ve failleri hak
kınca gerekli disiplin ve ceza kovuşturmasını yaptırmak,
Cumhuriyet Senatosu

(S. Sayısı : 281)

— 55 —
(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin)

MADDE 67. — Millet Meclisi metninin 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 68. — Millet Meclisi metninin 68 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 69. — Millet Meclisi metninin 69 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 70. — Millet Meclisi metninin 70 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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c) üniversitede ve bağlı kuruluşlarında görevli kişilerden g^ecreSküâ görülenleri, kovuşturma so
nuçlanıncaya kadar veya kovuşturma sonucunun gerekli kıldığı hallerde kesin sonuç alınıncaya
kadar görevlerimden uzaklaştırmak;
ç) Elkoyma süresince, üniversiteyi veya bağiı kuruluşlarını veya bir üniversiteye bağlı olma
yan fakülteleri kısmen veya tamamen geçici veya sürekli olarak kapatmak veya açmıaik;
d) Eloymayı gerektiren durum ve olaylar dolayısıyle gerekli görülen öğrencileri ün&versıilteye veya üniversiteye bağlı kuruluşlara veya üniversiteye bağlı olmayan fakültelere devamdan ge
çici olarak men etmek veya men'i kaldırmak;
Yetkilerine saMptir.
Elkoyma hailinin kaldırılmasından sonra, kesin bir yargı kararı almadıkça Bakanlar Kurulunun
(b) ve (c) bentlerine göre almış bulunduğu kararlar yürürlükte kalır.

ONlKtNCI BÖLÜM
Malî Hükümler
Genel Esaslar
MADDE 71. — üniversitelerin bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun
olarak yürüdüğe konulur ve denetleniir. üniversite Merkez örgütü ille doğrudan doğruya üniversite
ye bağll kurumların ve her çeşit yatırım harcamalarının ita âmiri rektördür. Rektör diğer görevli
lere ita amirliği yetkisini uygun gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk memurlarını rektör tayin
eder. Fakültelerin ita âmirleri dekanlartdir. Dekan, diğer görevlilere ita amirliği yetkisini uygun
gördüğü ölçüde tanıyabilir. Tahakkuk memurlannı dekanlar tayin eder. İta amirliğinle ilişMn ola
rak üniversitelerin kendi kanunlarında mevcut bulunan ve bu madide ile bağdaşmayan özel hüküm
ler saklıdır.
üniversitelerin bütçe tekliflerinde yatırımlara ve bu yatırımlara ilişkin diğıer harcamalara ait
ödeneklerin yüksek öğretim kurulunca hazırlanan genel plân esaslarına uygun olması şarttır.
Üniversitelerin gelir kaynakları
MADDE 72. — üniversitelerin ve bunları oluşturan fakülte ve kuramların gelir kaynakları şun
lardır :
a) Her yıl bütçeye konacak ödenekler;
b) Özel idare ve belediyelerce ve kurumlarca yapılacak yardımlar;
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alınacak hare ve ücretler;
ç) Yayın satış gelirleri;
d) Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumların taşınır ve taşınmaz maUarının geiMeri;
e) Döner sermayeli işlerden elde edilecek kârlar;
f) Bağışlar ve vasiyetler.
Malî Kolaylıklar
MADDE 73. — Kanunun 6 ncı maddesinin (!) fıkrasına göre öğrencitaden alınacak ücret
ve harçlar, yıllık 3 000 lirayı geçmemek üzere her üniversSlede kurulacak «Öğrendi Fonu»'na ya
tırılır. Bu Fon özellikle lisans ve llisamis sonrası başarılı ve muhtaç öğrenciler için burslara ve dliğ-er
yardımlara tahsis edilir. Bunun dışında bu fon sosyal, kültürel ve sportif tesislerin kurulimaisı,
işletilmesi, öğrencilere düşük fiyatla kitap ve tekdir sapanıması amaçlan için de kullanılabilir. Fo
nun yönetim, işletme ve denetim esasları senatolarca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lâğ gelecek yılın fonuna eklenir.
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MADDE 71. —Millet Meclisi metninin 71 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 72. — Millet Meclisi metninin 72 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 73. — Millet Meclisi metninin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Giriş imtihanlarında alınan kaydiye ücretleri «!bu imtihanı yapan kuruluşun» yönetim ve yatı
rım harcamalarında kullanılmak üzere ayrı bîr fanda toplanır, ita âımdri ü gSHa rektördür.
üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resiim
ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerim kuDamtoıasınlda bağış ve vasiyetti yapanların konduk
ları, kanuna göre muifceiber kayıtlara ve şartlara uyulur. Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mükellsf'er tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak nakdî bağışlar yıllık beyanna
me il6 bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
Üniversiteler tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı ile ithal edilen veya bağış yolu
ile gelen makine, alet ve cihazlarto, ecza ve malzeme, her türlü vergi, resiim ve haçlardan muaftır.
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlar tarafından yapılan bilim ve teknik inceleme ve
araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Kanu nun hüküm
leri uygulanmaz. Bu itelerde uygulanacak esaslar senatolarca belirtilir.
Üniversitelerin inşaat, makine, ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye
Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak
•esaslar senatoca hazırlanacak bir Yönetmelikle belirtilir.
Döner

sermaye

MADDE 74. — Üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlierde; yetkili organın teklifi Ve
Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ille döner »emaye işleltaıeleri kurulabilir. Verilecek sermayenin
miktarı kendi kanunlarında veya bütçe kanunlarında gösterilir.
Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili idarî işlemle
rin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maüye Bakanlığının olumlu mütalâası alınmak su*
tiyle hasırlanacak yönetaneHlikte beilirtüîür.
Kurulacak döner sermaye işletmelelri, 1050 sayılı Muihaselbe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma,
Eksiltme ve ihale kanunlarına talbi değildir. Ancak malî yılın bitiminden itibaren dörit ay Minide
hazırlanacak bilanço ve ekleri ile, bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayışttoya ve birer
örneği de aynı süre içinde Maliliye Bakanlığına verilir.
Özlük haklar t
MADDE 75. — Üniversite öğretim üyesi ve yardımcılarının özlük hakları konusunda bu kanun
da belirtilmeyen hususlar üniversite personel kanununda düzenlenir.

ONüÇÜ^vCÜ BÖLÜM
Çeşiltli Hükümler
Üniversiteye Dönüş
MADDE 70 — Üniversite öğretim üyesi veya yardımcısı iken Bakanlar Kurulu üyeliğine,
Cumhuriyet Senatosu üyeliğine veya Milletvekilliğine seçilerek üniversiteden ayrılanlar dışarıda
geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek
unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyle bu kanun hükümlerine gö
re üniversiteye dönebilirler.
Oyluma ve kararların açıklanması
MADDE 77. — Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla, fakülte ve üniversite kurullann'da
ve senatoda her üye oyunu kaJbul veya ret yolunda vermekle ödevlidir. Çekinser oy ret sayılar. Ka
nunlarda, tüzüklerde, yönetmeliklerde öngörülen -seçimler ve tayin kararları gizli oyla yapılır.
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MADDE 74. — Millet Meclisi metninin 74 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 75. — Millet Meclisi metninin 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 76. — Millet Meclisi metninin 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 77. — Millet Meclisi metninin 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Fakülte kurulunda nisabın hesaplanmasında yurt dışımda g'örevlendiıriilımİB bulunanlar sayıya
katılmazlar.
Organlların kararlarını yalnız rektör veya dekanlar ile yetki verecekleri kimseler açıiklayaJbilirler. Organlarda yapıllan konşniaillan, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olsun veya olmasın
organ dışına sızdırarak veya yayarak, organ üyeleri lebinde veya aleyhimde davranışlara yol açtığı
anlaşılan üyeler hakkında disiplin cezası uygnılfiur*

MADDE 78, — Üniversite öğretim ideleri ve yardımcıları siyasî partilere üye olamazlar.
Bu kanunun yayımlandığı tarihte siyasî partilerde görevi devam eden öğretim üye ve yardımcı
larının partilerinden bir hafta içinde istifa etmedikleri takdirde üniversitedeki görevleri sona
erer.
Protokol iğleri
MADDE 73. — üniversite profesörlerime, her türlü protokol işlerinde, Yargıtay üyelerine, rek
törlere, Yargıtay Başkanına, dekanlara, daire başkanlarına eşit protokol ve ilgili işlemler uygu
lanır.
Siciller
MADDE 80. — üniversiteler ve fakültelerle bunlara bağlı kurumlarda görev alanların sicilleri,
üniversite özlük işleri müdürlülerinde tutulur. Bunların bütün özlük işleri genel hükümlere göre
üniversitelerce yürütülür.
İzinler
MADDE 81, — üniversite öğretim üyeleriyle yardımcılarının ve memurlarının izin işleri Dev
let Memurları Kanununun genel hükümlerine bağlıdı*.
Rektör, iznini senatodan alır ve Millî Eğitim Bakanının bilgilerine sunar.
Yürürlükten kaldırılan konular
' MADDE 82. — 4936 sayılı üniversiteler Kanunu ile bunu değiştiren 115, 119, 345, 923 sayılı
kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 sa
yıl?. Kanun ile bunu değiştiren 336, 535, 871 ve 1650 sayılı kanunların, 6990 sayılı Atatürk Üni
versitesi Kanunu ile bunu değiştiren 336, 535, 871, 994, 996, 1499, 1573 ve 1578 sayılı kanunların
hükümleri saklıdır. 6504 ve 6990 sayık kanunlarla ek ve tadillerinde bahsedilen 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu ile ek va tadilierindeki hükümler 5rerine bu kanun hükümleri uygulanır. 892 sa
yılı Hacettepe üniversitesi kurulması hakkındaki Kanunun işbu kanuna aykırı hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 83. — 7307 sayıl? Kanunla kurulan Orta Doğu Teknik üniversitesinin kanunî hüküm
leri saklıdır. Bu kanunun 46 ncı maddesinde sözü edilen eğretim üyesi yardımı Orta Doğu Teknik
Üniversitesinin yetkili organlarınca yürütülür.
1487 sayılı Kanunla kurulan Boğaziçi üniversitesi bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren
en geç üç yıl içerisinde işbu kanun hükümlerine tabidir.
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MADDE 78. — Millet Meclisi metninin 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

r

MADDE 79. — Millet Meclisi metninin 79 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

'MADDE 80. — Millet Meclisi metninin 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 81. —Millet Meclisi metninin 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 82. — Millet Meclisi metninin 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 83. — Millet Meclisi metninin 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.
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OXDÖKDÜXCÜ BÖLÜM
Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce çeşitli kanunlarla kazanılmış
akademik unvanlar saklıdır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce asistan kadrosunda eylemsiz doçent olarak görev
ifa edenler bu kanunun 22 nci maddesi hükümlerine, doçent kadrosundaki kadrosuz profesörler de
bu kanunun 24 ncü maddesi hükümlerine tabi olurlar.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 7307 sayılı Kanun uyarınca Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde kazanılmış Asosye Profesörlük (Doçentlik) ve profesörlük unvanları, bu kanuna göre
verilecek üniversite doçentliği ve üniversite profesörlüğü unvanlanyîe eşdeğerlidir. Ancak bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de üniversite doçentliği
ve üniversite profesörlüğü unvanları bu kanunda öngörülen esaslara -uygun olarak kazanılır.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yüriürîiüğe girdiği tarihte üniversite öğrencisi bulunanlara,
üniversite yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hükümleri saklı kalmak üzere, bu kanunun 54 ncü madde
sinde öngörülen süre iki yıl ilâve edilerek uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunun rektör 1er 82 nci
maddeyle yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesaplanan görev sürelerini takiibaden Haziran
ayına kadar .görevlerine devam ederler.
Dekanların yürürlükten kaldırılan kanunlara göre sürelerini tamamla diktan sonra görevleri
sona erer.
Rektör ve dekan yardımcılarının seçimleriyle yönetim kurullarının bu kanuna göre eksik ka
lan üyelerinin seçimleri bu (kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ar/ içinde yapılır.
'Senato üyelerinin seçimleri, 82 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan kanunlara göre hesapla
nan süre sonunda yapılır.
Bu madde gereğince süresi biten rekftör ve dekanlar, eski hizmet dönemleri hesaba katılmadan
yeniden iki dönem için aday olabilirler.
GEÇİCİ MADDE 4. — Yüksek Öğretim Kuruluna ve Üniversitelerarası Kurula üye seçimi, işbu
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir ay içinde yapılır.
Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri seçilinceye kadar bu görevi Ankara Üniversitesi Genel
Sekreteri yapar.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu kanunun hü
kümlerine uymayan tüzük ve yönetmelikler, bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç altı
ay içinde yeniden düzenlenir.
Mevcut döner sermaye yönaton'elıüklerinin ise uygulanmasına üç yıl daha devam olunabilir.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında resmî çalışıma
saatleri içinde işleri olan öğretim üyeleri iıkiyıl içinde bu işleri tasfiye etmek zorundadırlar. Bu
müddet içinde üniversitedeki yönetim görevleri devam eder. Bu süre sonunda işlemini tasfiye
etmemiş olanlar üniversiteden layrulmış sayılırlar.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite dışında işleri olan üyelerinden isteyenler, iki yıl
lık süre içinde belli çalışma saatlerinde haftada on saati aşmamak üzene, /üniversite tazminatı
almamaik ve üniversitedeki görevlerini aksaitimaım ak şartıyle bu illerini görebilirler.
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanuna göre enstitü, bölüm veya kürsülerin yönetim ve çalışmala
rı sanatolarca kararlaştırılacak esaslara göre dü zenlenineeye kadar mevcut kürsü profesörleri, böCumlıufiyet Senatosu
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GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metni nin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. —Millet Meclisi metninin geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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lürn ve lenıstiiiü yöneticiileri YöneltimıelMerindeki süre sonuna kadar, työnöfcmeliklerinde Ibir hüküm
yoksa ibu kanımda yazılı süre ile görevlerin© devam ederler.
GEÇİCİ MADDE 8. — Üniversite öğretiım üy e ve öğretim yardımcılarınım aylık, ücret ve
ödenekleri hakkında bu kanunun 75 nci maddesiyle öngcırlüSen üniversite personel 'kanunu yü
rürlüğe (konuluncaya ikadar, bu kanundaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.
GIÎÇÎOÎ MADBE 9, — Bu kanunun 33 ncü v e 58 nci maddeleri hükümleri, bu maddelerde öngör'iilen seçim, yönetmelikleri yürürlüğe »konulduktan sonra Üniversitelerarası Kurulun ayrıca ka
rarlaştıracağı tarihte uygulanmıaiya bıaslanıır.
GEÇİCİ MADDE 10. — Bu (kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce üniversite doçenti olan
ve fiiHen üniversitede eylemli doçent olarak çalılışanlar, üniversite profesörlüğü için 23 ncü (mad
dedeki şartlan haiz liseler, Ikadroya bağlı olmaksızın üniversite profesörlüğü unvanını alırlar.
Bu gibi profesörler maaşlarını doçentlik kadrosundan almakla beraber, profesörlük kadro
sundan maaş alan üniversite profesörlerinin bütün hak ve yetkilerine sahiptirler.
Bu maddeye göre doçent ve profesör olanlar bulundukları üniversitede kadro fazlası iseler (ih
tiyacı bulunan diğer üniversitelerde görevlendirilirler.
GEÇİCİ MADDE 11. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite ve buna bağlı öğretim
kurumlarında öğrenci bulunanlar mıesun oluncaya kadar ücret ve harçlar bakımından eski statü
ye tabi tutulurlar.
GEÇİCİ MADDE 12. ı— Bu kanunun yayımı tarihinde herhangi bir fakültedeki boş bir kad
roya müracaat etmiş olup da seçim işlemleri tekemmül etmiş bulunan üniversite öğretim üyeleri
nin tayin işlemleri 4936 sayılı Kanunu değiştiren 115 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sonuçlan
dırılır.
Yürürlük
MADDE 84. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 85. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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GEÇİCİ MADDE 8. —Millet Meclisi metninin geçici 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisi metininin geçici 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisi metninin geçici 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 11.—Millet Meclisi metnin iin geçici 11 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 12.—Millet Meclisi metninin geçici 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 84. — Millet Meclisi

metninin 84 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 85. — Millet Meclisi metninin 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
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