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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
MOlt Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17 , 9 . 1982 tarihin
de kararlaştırılan «4 . 11 . 1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu ve 23 ün
cü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun [Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir.
Tasarının gündeme alınarak komisyonlarda ve Genel Kurulda
ederim.

öncelik ve ivedilikle

görüşülmesini arz

Bülend ULUSU
Başbakan

GENEL GEREKÇE
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 19 uncu maddesi gereğince Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde çalışan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre inti
bakları; personelin çokluğu, işlemlerin çeşitliliği ve üniversitelerin yönetim kadrolarında değişiklik yapılma
sı nedenleriyle Kanunum öngördüğü 1981-1982 eğitim, öğretim yılı sonuna kadar tamamlanamamıştır.
Bu nedenle tasarıda intibak işlemleri için sürenin 30,9.1983 tarihine kadar uzatılması zorunlu görülmüş, in
tibakların da 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine göre yapılması ve ilgilinin müracaatı şartı aranma
ması öngörülmüştür.
Prensip olarak kişilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlandığından, intibak sonucu alacakları aylık, ek
gösterge, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklar toplamı 30*9.1982 tarihindeki mevcut hizmet akdi veya
topla sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi müm
kün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olanlara, aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece
yükselmesi, katsayı artışı ve diğer ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmesine de
vam olunması öngörülmüştür.
Meale, Toplu İş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından farkın fazla olmam&sı için de bu tarihten önceki ücretlerin esas alınması uygun görülmüştür.
Yine tasanda 1982-1983 Eğitim öğretim yılı yaklaştığından mevcut sözleşmeli personelin görevden ayrılma
sı halinde hizmetin aksaması olasılığı dikkate alınarak, bu kişilerin mevcut durumlarının 1983 malî yılı sonuna
kadar korunması hükmüne yer verilmiştir.
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MADDE GERBKÇELBRt
Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 19 uncu maddesi Boğaziçi Üniversitesiyle Or
ta Doğu Teknik Üniversitesinde çalışmakta olan öğretim elemanları dışındaki personelin 657 sayılı Kanuna
göre intibaklarının 1981-1982 eğitim öğretim yılı sonuna kadar bitirilmiş olması hükmünü taşımaktadır.
Ancak her iki üniversitede bu durumda bulunan personelin çokluğu, intibaklar için yapılacak işlemlerin
çeşitliliği ve Üniversitelerin yönetim kadrolarının değiştirilmesi nedeniyle intibak işlemlerinin süresinde biti
rilmesine olanak bulunamamıştır.
IBu nedenle Tasarıda, yeni eğitim öğretim yılının başladığı şu sıralarda hizmetin aksamaması amacıyla
intibak sürelerinin 30.9.1983 tarihine kadar uzatılması öngörülmüş ve kurumlar arasında farklılık olmaması
için intibakların 2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine uygun olarak, fakat müracaat şartı aran
maksızın yapılması hükme bağlanmıştır.
Bu personelin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla intibaklar sonunda ellerine geçecek aylık ek gösterge,
iş güçlüğü iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı ile diğer malî ve sosyal haklar top
lamı, 30.9.1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta oldukları ücret toplamından (işçiye
sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün âkdî ve kanundan doğan menfaatler dahil) daha az olma
sı durumunda aradaki farkın, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi; katsayı artışı ve diğer ödemelerdeki ar
tışlarla giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmeye devam olunması dikkate alınmıştır.
Ancak Toplu tş Sözleşmelerinin üçüncü yıl zammı 1.10.1982 tarihinde uygulanacağından, intibaktan son
ra ele geçecek ücret ile daha önce aldıkları ücretler arasındaki farkın fazla olmaması için 1.10J1982 tari
hinden önceki ücretin esas alınması uygun görülmüştür.
İMadde 2. — 2547 sayılı Kanunun Geçici 23 üncü maddesi, emekli olup da 'Üniversitelerde özel hizmet
âkti ile sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanlarıyla diğer idarî personelin en geç 1981-1982 eğitim öğre
tim yılı sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebileceklerini ve bu tarihten sonra
hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu takdirde kendilerine genel hükümlere göre işlem yapılacağını hükme bağla
mış ise de Üniversitelerde bu gibi elemanların çok mahdut oldukları ve kurumların kilit akademik ve idarî yük
lerini taşıdıkları bilindiğinden bunların hizmetlerine 1983 malî yılı sonuna kadar daha devam etmeleri sağ
lanmıştır.
Madde 3. — 1981-1982 eğitim öğretim yılı 30.9.1982 tarihinde sona erdiğinden arada boşluk olmaması
amacıyla Kanunun yürürlük tarihi 30.9.19#2 olarak belirlenmiştir.
Madde 4. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmaktadır.

Mili! Eğütim Komlisyonu Raporu
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Danışma Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
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DANIŞMA MECLlSt BAŞKANLIĞINA
4.11.198 İ tarihi ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun; Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesine llişlkin Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Komisyonumuzun ,22.9.1982 tarihli birleşiminde Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterliği, Yükseköğretim Kurumu, Milî Eğitini Bafcanh&ı ve Bütçe Plan Komis
yonu temsüoilerıirain iştirakleriyle görüşülmüştür.
Danışma Meclisi
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Havalesi gereğince ©ütçe" Plan Komisyonundan alınması gereken görüş adı geçen Komisyonu temrilen toplantınııza katılan Sayın Necmettin Narlıoğlu tarafından Komisyonumuza sunulmuştur. Bütçe • Plan Ko
misyonunun da görüşü dikkate 'alınarak tasarının 1 inci ve '2 noi maddeleri yürürlükteki mali kanun hükümlenkte yük getirilmeden yeniden düzenlenmiştir.
Tasarının 3 üncü ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile! sunulur..
Ethem AYAN
Başkan

Nihat KUBİLAY
Başkanvekili

M. Utkan KOCAT ÜRK
Sözcü

Nermin ÖZTUŞ
Kâtip
Bulunamadı

Halil AKAYDIN
Üye

Mahmut Nedim BİLGİÇ
Üye

Mahir CANOVA
Üye

Hamza EROĞLU
Üye

Selçuk KANTARCIOĞLU
Üye

Recai BATURALP
Üye
İmzada bulunamadı

Adnan OREL
Üye

Ertuğrul Zekâi ÖKTE
Üye
Bulunamadı

Evliya PARLAK
Üye

Türe TUNÇBAY
Üye

Fuat YILMAZ
Üye
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MILLÎ EĞITIM KOMISYONUNUN KABUL
ETTIĞI METIN

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Saydı Yükseköğretim ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 19 uncu ve 23 üncü Maddelerinin
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.

«Geçici Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğre
tim elemanları dışında kalan personelin intibakları
30.9.1983 tarihine kadar 2595 sayılı Kanunun geçici
9 uncu maddesi esaslarına göre yazılı müracaat şartı
dikkate alınmaksızın yapılır.

«Geçici Madde 19. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Tek
nik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim ele
manları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yap
mak üzere, üniversite rektörlerince bir ay içinde bir
intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili perso
nelin durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş ta
rihinden itibaren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne
öneride bulunur. İntibaklar 30.9.1983 tarihine kadar
yapılır.

Yapılan intibak neticesinde ilgililerin, alacağı ay
lık, ek gösterge, işgüçlüğü, iş riski, temininde güç
lük zamları ile malî sorumluluk tazminatı ve diğer
malî ve sosyal haklarının toplamı 30.9.1982 tarihin
deki hizmet akdi veya toplu sözleşmelerle almakta ol
dukları ücret toplamından (işçiye sağlanmış olan pa
ra ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan
doğan menfaatler dahil) daha az olanlara aradaki
fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı ar
tışı vesair ödemelerdeki artışlarla giderilinceye kadar
tazminat olarak ödenmeye devam olunur.»
MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun geçici 23 ün
cü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Geçici Madde 23. — 2547 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte T.C. Emekli Sandığı Kanunu
na göre emekli aylığı bağlanmış olup da, bu Kanun
da belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan
öğretim elemanları ile diğer idarî personel, 1983 yılı
sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetleri
ne devam edebilirler.»

Danışma Meclisi

Bu personel 30.9.1983 tarihine kadar mevcut sta
tülerine göre ücret almaya devam ederler.»

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun geçici 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«Geçici Madde 23. — T.C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu
Kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak
çalışan öğretim elemanları ile diğer idarî personel
30.9.1983 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde
hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra ge
nel hükümlere tabi olurlar.
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(Hükümetin Teklifi)

(Millî Eğitimi Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 3. — Bu Kanun 30 Eylül 1982 tarihin
de yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir.
17.9.1982

Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bak. - Başbakan Yrd.
Z. Baykara
Devlet Bakam
S. R. Pasin

*

Dışişleri Bakanı
/. Türkmen
Ticaret Bakanı
K. Cantürk

Devlet Bakam
Prof. Dr, t. Öztrak
Adalet Bakam
C. Menîes
Maliye Bakam
A. B. Kafaoğlu

Devlet Bakam
M. Özgünes

Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. Özdas

Millî Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakam
S. Çetiner

Millî Eğitim Bakanı
H. Sağlam

Bayındırlık Bakam
Dr. T. Önalp

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. Gümrük ve Tekel Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay
Prof. Dr. A. Bozer

Ulaştırma Bakam
Prof. Dr. M. Aysan

Tarım ve Orman Bakanı
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Bakam
Prof. Dr. T. Esener

Sanayi ve Teknoloji Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bak.
M, Turgut
F. İlkel

Kültür ve Turizm Bakam
/ Evliyaoğlu

imar ve îskân Bakam
Prof. Dr. A. Samsunlu

Köy işleri ve Koop. Bakanı
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side
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Gençlik ve Spor Bakam
V. özgül

