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4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun
13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 7.7.1992 Sayı : 21277)
Kanun No.
3826

Kabul Tarihi
1.7.1992

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3747 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının 1 inci bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
a) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek aday
lar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler ay
nı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üni
versite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli
oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantı
da öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde top
lantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6
kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç kişi atan
mak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının
seçimi ve rektörün atanması ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday seçim
leri bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve seçilen rektör, atan
masını takip eden 15 inci günde göreve başlar.
Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu rektörleri iki yıl
için, Millî Eğitim Bakam ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca atanır.
GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniversite
rektörlerinin görevleri, yeni rektörlerin seçimini takip eden 15 inci günde sona erer.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AÎT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
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Sayfa
144
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I - Gerekçeli 118 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/376

