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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Ekini 1981 Perşembe 

11U sayılı Askerlik Kanununa 2299 sayılı Ka
nunla Eklenen Hk 1 nci Maddenin Birinci ve İkin
ci Fıkralarının Değiştirilmesinle" ve Bu Kanuna Ibiır 
Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/248) (S. Sayısı: 291) ile; 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında. (2/80) (S. Sayı
sı : 290), 

2416 sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun 40 
nci tniaddesıinin 'değiştirilmesine ilişkin, (2/81) (S. Sa
yısı : 287), 

Tuzla Deniz Harp Okulu İnşaatının Tamamlan
ması ve Hizmete Açılması ile ilgili (2/72) (S. Sayı
sı : 280) ıkaınun teklifleri ve; 

657 sayıllı Devlet Memurları Kanununun Deği
şik Ek Geçici 21 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında (1/249) (S. Sayısı : 284), 

IDiyaribalkır Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadro 
VeriHrnesi Hakkında.; (1/250) (S. Sayısı : 289), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Türkiye ile Irak Arasındaki Hudutların Yeni
den işaretlenmesine Dair Protokolün Onaylanması
nın uygun fbulunduğuna dair (1/225) (S. Sayısı : 288) 
kanun tasarıları; 

Kalbuil' edidi, 
Gündemin 36 ila 56 nci numaraları arasında yer 

alan kanun tasarı ve teklifleri okunarak bilgiye su
nuldu; hu kanun tasarı ve ^kliflerinlin de geleegk 
'birleşimlerde görüşülecekleri açıklandı. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği hdliMterek ibirıleşime saat 
16.21 'de son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»>«-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Şafttı : 14.5a 

BAŞKAN — Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve MilK Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral (Nurettin ERSÎN (K. K. K. w Milli Güvenlik Koaııseyti Üyesfi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oratniral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeroeaiaî Sedat CELASUN (J. Gta. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) ' 

BAŞKAN — Mıilli Güvenlik Konseyinin 77 nci Dirieşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun 
ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292) 

BAŞKAN — Günıdemıkniıze göre kanun teklif ve 
tasarılarının görüşülmesinle başlıyoruz, 

Birinci sırada Tahsilatın Hızlandırılması Hakkın
daki Kanun ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ibu konuda Büt
çe - Plan Komisyonunun 292 Siıra Sayısı ile basılıp 
dağıtılan raporu yer alıyor. 

iBütçe - Plan Komisyonu Sözcüsü, Sayın Balkan 
ve illgililfor yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde, görüşme açıyorum ve 
ilk sözü1, izahat vermek üzere, Bütçe' - Plan Komis
yonu Sözcüsü Sayın Küçükalhmet'e bırakıyorum!. 

_ 2 — 
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Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Devlet Baş 
kanım, 'bundan 7-8 ay kadar evvel Yüksek Konsey 
Hülküimıete, özellikle Maliye Balkanına vergi kanun
larının yeniden bir taranması,' aksaklılarının tespit 
edilmesi hem ekonominin, höm ide Türk toplumunun 
gereklerine daha iyi cevap verecek değişikliklerinin 
'biranı evvel huzurunuza getirilmesi emrini vermişti. 

Hülkümelt bu çalışmayı yapmış ve «Bazı Vergi 
Kanunlarıyla Tahsilatın Hızlandırılması Kanununda 
Değişiklik Yapılması» 'başlığıyla bir tasarı halinde 
sunmuştur. Ancak, takdir buyrulâcağı üzere bu çok 
kapsamlı bir çalışmadır. Komisyonumuz bunun ta
mamını tetiklik eltme imkânını bulamamıştır, ancak, 
günceliği ve çok acelesi olan iki küçük konuyu hu
zurunuza getirmiştir, 

Yüksek Konseyin izin vö llütfu olursa Bazı Ver
gi Kanunlarıyla Tahsilatın Hızlandırılması Hakkın
daki Kanun Değişikliği Tasarısını iki başlık halinde 
huzurunuza getirmemizle evvelâ iminizi istirham ede
ceğiz. Bunun 'bir tanesi geniş kapsamlı, Hükümete 
verdiğiniz emıir doğrultusunda hazırlıkları ihtiva ede-
cek; diğerleri, biZim bugün huzurunuzla getirdiğimiz 
Ikısa ve acil halleri ihtiva edecdk'tir. Ancak, ikiye 
ayrılması halinde bunların da birbirleriyle irtibatlı 
olması lazım,.; Komisyonumuz Ibu irtibatı şu anda 
'kurmuş değildir. Iznliniz dursa, bugünkü gündemle 
'getitfdiğJttMz meitni bize iade ederseniz, hemen 24 saat 
içinde Ibunu bu 'açıdan Ibir kere daha tetkik edip gün
cel ve çok acele olan konuları hemen - yarın da ola
bilir - yani ilk toplantınıza yetiştirebiliriz; 'düğerleri 
için de bir süre ve izninizi istirham edeceğiz. 

Arz ederim^ 

BAŞKAN — Hükümetimiz ıbu konu hakkında 
ne der efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, çok yerinde ve hakikaten âcil odan 'bu konunun 
süratle çıklması lazım; fakat diğer konular da Ko
misyonla beraber daha çalışmamızı gerektiriyor. Sa
yın Komisyon Başikamnın önerisine aynen iştirak 
ediyorum. Buruda büyük yarar vardır. 

Arz edenimi. 

(BAŞKAN — Çünkü Ibu başlılkla mevcult kanun 
birbirini tutmuyor, o bakımdan ikiye bölünmesinde 
fayda var. Bütçe Komisyonu Başkanının da ifade et
tiği gibi, bu teklif karşısında Konsey üyesi arka-
daşlarımın bir diyeceği var mı efendim? Yok. 

O halde Bütçe - Plan Komisyonu Başkanının bu 
teklifini oylarınıza ısunuyorum: İade edilmesi tek
lifini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buna ıgöre Bütçe - Plan Komisyonu acil olanı 
ayırıp yeitiştiröbilirse yarın, yetiştiremezse öbürsü 
günJkü gündemle ahnz; diğerine de bir zaman tanı
rız, hazırlandığı zaman görüşmelere başlarız. 

Teşekkür ederim. 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı : 285) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin ikinci sırasına geçi
yoruz. 

İkinci sırada Yükseköğretim Kanun Tasarısı ile 
285 Sıra Sayısı ile sizlere* basılıp dağıtılan İhtisas 
Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu kanunla ilgili İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve 
Sayın Mili Eğitim Balkanı ile ilgililer yerlerimi aldı
lar. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. İlk 
sözü bize kısa bir izahatta buîunmıak üzere, Sayın 
Komlisyon Başkanıma bırakıyorum, 

'Buyurun efendim, 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanını; milli eğitim 
sistemi içinde mevcut sorumlara çözüm getirmek 
amacıyla, 12 Eylül l'980*den hemen sonra çalışma
ların başladığı yüksek malumlarıldır.. 

Bu çalli'şımalardan biri olan Yüksek Öğretim Ka
nun Tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından geçtiğimiz 
bu Temmuz 'ayında Mfilıld Güvenlik Konseyi Baş
kanlığına sunulmuş; mıalumları olduğu üzere 17-21 
Ağustos 19'8ll günleri ilgili Bakanlık temsilcileriyle 
ünıiiversite rektörleri ve bir kısım akademi başkan
larının da katıldığı toplantıda incelenmiş ve toplan
tıya katılanların görüş ve eleştirileri de tespjt edil
miş bulunmaktadır. 

Anayasamın üniversitelerle ilgili 120 noi maddesi 
ve bilâhara yapılan değişiklerden sonra yeniden ha
zırlaman ve 1973 yılında yürürlüğe giren 1750 sa
yılı halen mevcut olan 'Üniversiteler Kanununun ba
zı maddeleri, bilâhara Anayasa Mahkemesinin çeşit
li zamıanlarlda verldiği kararlarla iptal edilmiş, an
cak iptal edilen boşluklar bugüne kadar doldurula
mamıştır, yeni yasal düzenlemelerle. 

(Ayrıca, ülkemizde hızlı nüfus artışı ve yükseköğ
retim alt kademelerinde yönlendirilemeyen okulılaş-

(1) 285 Sıra Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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ma oranının getirdikleriyle Yükseköğretimle 'karışı 
eğilim hıızla artmaya başlamış ve ziatiâ'Mlenince ya
kından bilinen sorunlara 've birikimlere göl'intmiişiLir. 

Sayın Başkanım, Yükseköğrenim Kuramlarımı-
zın mevcut sorunlarına kanunlarım izdeki bO'Şİukıla-
rı doldurarak ülke (gerçeklerine uygun, güveniilir ve 
ileriye yönelik çözümler getirmek, mevcut eğitim, 
öğrettim ve araştırma faaliyetlerinin dalha etkin bir 
şekilde yapı'imasına ve üllke sathında yaygınilaştırıl-
«ıasuna islerlik kazandırmak, bu faaliyetler üzerinde 
'devletin .gözetim ive denetim fonksiyonunu devamlı 
ve etkili bir düzeyde gerçekleştlrımek, inşam gücü ve 
ımadd'i kaymaklarım bir plan ve program çerçevesinde 
en ekonomik bir biçimde kullanılmasını .fcemıin etmek, 
yükseköğretim kurumlarımızı çağdaş ve ileri düzey
deki 'benzer müesseselerle boy ölçüşecek yapıya ka
vuşturmak amaçlarıyla hazırlanan tasar; som şekli
ni almış 've yüksek 'tensiplerime arz edi'lm'işlfcir. 

'Arz ederim efendimi., 

(BAIŞİK'AN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu kanun mühimdir ve ülkem'izin yük

seköğretimine, öğrenim müidsısesdlefıine hakikaten ye
ni bir veçhe verecek 'bir kanun tasarısıdır. Ve uzun 
zaımandam beri de Koımıisyonumuzla Bakanlık ve il
gili kuruluşlar arasımda görüşmeler sürdürülmüştür. 
Bu bakımdan yurdumuzda yükseköğrenim kuruluş
ları arasımda uzun zamandan beri cereyan ieden sür
tüşmeler, anlaşmazlıklar, 'bazı fakültelerde ve üniver
sitelerde öğretim üyesi fazlalığı, bazı ühiversite ve 
fakültelerde ise öğretim üyesi noksanlığını gidere
cek, bu suretle Türkiiyenıin her tarafında 'görev al
mayı (sağlayacak bir kamun tasarısıdır. 

Bu balkımdan herhalde, demin de işaret ettiğim 
'gi'bi, en çoik beklenen ve uzun zamandan heri bekle
nen, bilhassa AnuiJoludafci ün'iverisite ve fakültelerin 
iştiyakla beklediği bir kanun tasarımdır. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak 
'isteyen var mı? Buyurun efendim, Sayın Bakam. 

MlfLLt EĞİTİİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, izlin verirseniz size tümü hak
kında bazı maıruzatta bulunmak istiyorum. 

Efendilim, Yükseköğretim Kanun Tasarısı, İhti
sas Komisiyonu Raporunda da belirtildiği ve ıKo-
ım'iısyon Başkanının ifadös'imden de anlaşıldığı gi'bi, 
yükselköğretiıme Türkiyenin gerçeklerine ve ihtiyaçla
rına göre belirli, irtibatlı,.uygun ve işlerliği olan hü-
kümıler getirmekte, hiyeraırşik düzeni güçlendirmek
te, idari ve akadeımiik etkinlikler kazandırmakta, 
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yönetime görev, yetki ve sorumluluklarımda bazı açık
lıklar getirmıektedlir. 

•Bu şekliyle tasarı, yükseköğretimli devlet içinde 
daha otoriter, disiplinli, etkin ve saygım yeni bir siste-
tome bağlamak tadır. Tüm .sistem içinde kamun tasa
rısı, çerçeve halinde bir bütünlük getirmektedir. Ta
sarı, geçmişteki durumu değerlendiren, bugünün 
felsefesini yansıtan ve geleceği özenle düşünen ve 
sağlam esaslara bağlayan bir düzen getirımıektedir.. 

Bu genel kavraım içerisinde kanun tasarısı bu du
rumuyla bir yükseköğretim çerçeve kanun tasarısı, 
özellikle niteliği, görünümünü arz etmektedir. Bu 
çerçevenin gerisinde, yükseköğretim kurumlarımın da
ha bir seri Önemli teşkilat, yönetim, faaliyet ve dü
zenlemelerim yaıpıltmasına ve çözümüne gerek du
yulmaktadır. 

Malumları olduğu gibi yükseköğretim; 
il. Üniversiteler, 
2. Akademiler (iktisadi - Ticari ve Devlet Mi

marlık, Mühendislik Akademileri). 
3. Çoğunluğun Milli Eğitim Bakanlığımda bu

lunan yüksekokulların tümünden kurulmaktadır. 

Bu tasarı, çizdiği çerçevede hepsine ışık tutmak
la brrlikte, çoğunlukla ünilversütelere ait genel esas
ları hükme bağlamaktadır. Diğer anaunısuriların be
lirli kurallılar içerisinde bu tasarının bükümlerime gö
re düzenlenmesi yasa, yönetmelik 'esaslarını sapta
ması, teşkilât ve personel kamununum çıkartması 
ve yükseköğretim çatısının tümüyle ortaya konma
sı ve korunması yükseköğretim Kurulu YÖK.ten 
beklenmektedir.. 

Bu kanun tasarısında bu amaçla yükseköğretimin 
yürü'me ve yönetim sistem1 ve yükü YÖK'e daha 
ağır ve çok önemlıi görev, yetki ve sorumluluklar 
verilerek en üst düzeyde toplanmış bulunımaktadir. 

Ancak, YÖK'ü ibu ağır yükümlülükler içinde yal
nız bırakmaksızın üstün başarılı kılmak için dlevlet 
ve yürütme organı içinde, Balkanlar Kurulu ve Ba
kan, daha güçlü fiili bağlantı ve desteğe mazhar 
kılmak lazımdır diye düşünüyorum. 

Açık liifadesiyle; M'iMii Eğitim Bakanını ve merkez 
teşkilatını YÖK'te toplanan özerklik felsefesi imli ze-
delayeımeyecek, görevlerimi aksatmayacak ölçü ve 
sınırlar içimde görevli kılmak, Milli Eğitim Bakan
lığını YÖK'ün kendisiyle Bakanlar Kurulu arasın
da köprü görevi yapabilecek bir kademe olmasını 
sağlamaik suretiyle yeni sisteme daha işlerlik ka
zandırmak, bütünlüğü sağlamak ve devletçe sahip 
çıkmakla mümkün olabilir sanıyorum. 
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•Gelecekte yüifcselklögrettimii politikadan uzak tutmak 
isteği ile YCHK'ü devlet içinde Milli Eğitim, Bakanlı
ğımdan uzaık tutma yerine, Milli Eğitim Bakanlığı
nı politikadan ayırmak için önlemlerin alınmasında 
yaraır olduğunu mütalaa ediyorum. 

'Diğer yandan, eğitimde bütünlük ilkesi Tevhidi 
Tedrisat Kanununda aç ilk şelkilde hükmıe bağlanimış-
tır. Yüksek malumlarınız olduğu gıübi bu 'hüküm şu 
şekildedir: Türkiye dahilindeki bütün müessesatı il
miye ve tedri.slye Maarif Vekâletine merbuttur. 

Bütün öğretOım kademelerinde tümünü kapsamlına 
alan bu metnin özünden yükseköğretimi ayırmak 
mümkün değidir. Tasarıda bu ilkeden ayrılma ol
duğunu, hatta 1750 .sayılı Yasalda bu yönde biraz da
ha geri gidildiğini söylemek mümkündür. 

Özel yükseköğretim kurumlan konusu : 
Geçmişte birçok acı tecrübeler ve alınan kötü, sa

kıncalı sonuçlar nedeniyle özel yükseköğretim ku
rumlarının açılmasına tasarıida yer verilmemiştir. 
Bu görüş tasanda oîdulğu şeklîyle de uygun düşüınü-
lebildr. Ancak, yüOcise'köğretim devlete çok ağır bir 
yük getirmektedir, ileride daha da ağurlaşacağı da 
muhakkaktır. Bu sistem temel eğitimde, orldaıöğjre-
timde yasal önlemlerle devletin kontrol, göızetim ve 
demetimi altında yeterli ölçüler içimde başarıyla yü
rütülmekte olduğu bugün için söylenebilir. Yüksek
öğretimde de devletin ağırlığı YÖK'ün yetki ve so
rumlulukları çerçevesinde belidi sınırlar içinde yetki
li şekilde konacak önlemlerle yürütülebilir. Böylece 
devlet zamanla bu ağır yükten belirli oramda muhte
melen kurtulabilir. 

©ilindiği gibi ıBatı bu sistemi başarıyla uygulla-
makîtadır.. 

Tüzelkişilijk-y 
ıRaımu tüzelkişiliği YÖK'e de, rektöre de veril

mektedir. Bu durum bütün idari, mali ve hukuki ko
nulardaki sorunları en üst düzeydeki merkezi ola
rak 'yönetimlini öngörmektedir. Tasarının genel es
prisi içinde bu doğrudur, birçok yararları da olduğu 
muhakkaktır. Ancak, bu konuda rektörlerce de gö
rev ve yetki devri yapılabilmekle beraber, bazı güç
lükleri de beraberlinde getirdiği ve bundan kaçımıla-
mayacağı da muhakkaktır. Rektörlükte geniş ve ye
ni bir teşkilatlanmaya gitmek ve bu kademeye ida
ri ağırlığı çoğunluğu da vermek gerekecektir. El
bet de 'bu da mümükünidür; faJkat fazla miktarda fa
külte, enstitü ve yüksekokulu olan üniversitelerde 
'bu yöndeki sorumlulukları çözmek güç, zaman alı
cı, gözetim ve denetimi zor, üniversitelerin alışkan

lığı olmayan üyelerinim noksan tecrübe ve Özelliği 
dışında bir yürütme olacaktır. Dağınık fakülte ve di
ğer birimlere salhip rektörlükler bundan sıkıntıya 
uğrayabileceklerdir. Planlama, programlama, 'büt
çe uygulatması, yatırım, personel, cari gidenler ve 
transfer giderleri gibi dömersermaye idaresinde de ba
zı sıkıntılara girilebileceğini değerlendiriyorum. Bu 
bakımdan, fakültelere, büyük bir sakınca telakki 
edileım^zıe tüzelkişiliğin verilmesini uygun mütalaa 
ediyorum. 

Güvenlik önlemleri .sorunu : 
Yükseköğretim Kurumunun artan görevi, yetki 

ve sorumluluklarıyla kamu tüzelkişiliği ve özerkli
ği muvacehesinde yükseköğretim kurumları için ge
niş ve etkili kararlar alabileceği' bir gerçektir. YÖK* 
ün aldığı kararlardan aşağıya doğru yükseköğretim 
kurumları yönünden idari ve akademik kararları bü
yük ölçüde aksatmayacağı ve uygulatma alanı bula
cağı beklenir. 

Ancak, yukarıya doğru Balkanlar Kuruluna yan
sıyacak ve yürütme organlarını harekete getirecek 
karar ve görüşlerin Balkanlar Kurulunda aynen be-
nrmisenlp bemimsenmıeyeceği ve uygulamalarda ne 
şekilde sonuçlarla karşılaşılabileceği bugün için ol
dukça belirsiz bir noktadır. Özellikle güvenlik önlıem-
Isri konusu bunda önemli bir yer almakta'dır. Hem 
YÖlKiün alacağı kararları ve hem de Hükümet ka
tına bu yönde belirli ve sınırlı hükümlerin getirilme
si her iki makam için de yönlendirici olabileceği dü
şünülmektedir. Aksi halde, YÖK'ün aldığı güvenlik 
önlemlerini Balkanlar Kurulunun benimsememesi 
ve buna kimsenin sahip çıkmaması veya bunun aksi 
uygulamaları da görmek mümkün olabilecektir. 

Diğer yandan, her ne kadar yükseköğrenim ku
rumları Ida devletin içinde birer kurum niteliğimde 
olup genel güvenlik önlemleri içinde mütalaa edile-
bilıirlerse de, yükseköğretim kurumları olarak idari 
ve akademik bazı ayrı özellikleri olduğu da gözden 
uzak tutulmayacağı düşünülmektedir. Bu görüş ta
sarının genel esprisi içimde kabul edilebildiği takdir
de, güvenlik önlemleri için 1750 sayılı eski Yasada 
ve hükümet tasarısında öngörüldüğü gibj bazı genel1' 
'hükümler getirmek mümkün olabilir diye mütalaa 
ediyorum. 

Sayın Başkamıım1, nihayet bu taisarıyı, tümüyle 
yükseköğretimi belirlenen çerçevede, devlet içinde 
'birlik ve bütünlük anlayışıyla, düzgün, bilinçli ve 
sağlıklı bir düzene getirecek özellik ve niteliğe sahlip, 
Türkiyenin gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla uyum sağla
yabilecek değerde görüyorum. 
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Tasarıyı dalha da güçlendirebileceğinli sandığıım 
'bazı maruzatlarımı ve 'görüşlerimi sunmuş bulunuyo
rum, tensip 've takdirlerimize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Efendim, bu ileri sürdüğünüz konulardan, milli 

eğitimlin de devre içerisinde bulunması, yani YÖK' 
ün Milli Eğ"tim Bakanlığının sorumluluğu altında gö
rev yapması teklifi, bdfci Milli Eğitim Bak anıl iğim in, 
Hükümeti kuran kiışinin değül, Başbakanın değil, ta
rafsız olan bir Devlet Başkanı tarafından seçilmesi, 
vazifelendirilmesi hallinde dikkalte alınabilir; ama 
Anayasamızın ne -şekilde bir veçhe alacağını henüz-
bilemiyoruz. Şimdi yürüdükte olan bir sistem var. 
Bu sistem içerisinde eğer YÖK'ü bağlarsak ileride 
her gelen iktidar kendi istikametine doğru çekme eği
liminde de olabilir. Yani, ileride Anayasanın ala
cağı şekil muvacehesinde bu konular o zaman mü
zakere edilebilir zannediyorum; tabii maddelere gel
dikçe bunun üzerinde ayrıca görüşmeler cereyan ede
cektir. 

Özel üniversitelere yer verilmesi konusuna gelin
ce de; bunun devletin gücünü aşan bir ortama gel
diği ifade edildi. Bundan dolayı, eğer özel fakülte-
ler açılmasına cevaz vereceksek, o takdirde özel ye
rine, devletin paralı fakültderinli açarız; oralarda o 
parayı devlet alır; özel sektör, özel bir kişi alacağı
na devlet alır. Buna da bir hal çaresi bulunabilir, ki 
zannediyorum bu kanunda zaten özel üniversiteler 
veya fakültelerden gayri olan devlet kontrolündeki 
fakülteler de zaten paralı oluvor; 1/5'ini de öde
me mecburiyeti konuyor. Çünkü bu, vaktiyle yapııl-
dı: Türkiye'de özel fakülteler kuruldu; ama ne şe
kil aldığmr gördük. Fazla parası olan oraya girip ve 
parayla sınıf geçmek suretiyle pekâla bir fakülte 
mezunu unvanını kazanabildi. Bu bakımdan devle
tin kontrolü altında, devletin murakabesi altında ol
masının büyük faydaları vardır. «'.Bu özel liselerde 
var» diyecekseniz; ama liselerle üniversiteleri pek 
ölçeme'yiz, Liseler kontrol altonda; nihayet Maarifin 
denetimi, kontrolü! altında; ama bunu üniversitdere 
sıçratırsak ne olur? Türkiyeriin yapısı daha ona ha
zır mı, değil mi? Onu, o madde geldiği zaman ko
nuşuruz, 

(Verdiğiniz izahata teşekkür ederiz. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. Tümü üzerindeki görüşmeler ta-
mamlanmııştır. 

Maddelere geçilmesini oylarında sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

'1 nai maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Kanunu Tasarısı 

fllRÎNCİ BÖLÜM 

Kanunun Amacı, Kapsiamı ve Tanı'mılar 

Amaç : 
MADDE 1. — Bu kanunun amacı; yüfeeıköğre-

t'mile Bg'ii amaç ve ilkderi belirlemek ve bü'ün yük
seköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teş
kilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
eğitim - öğretim, araştırma,, yayım, öğretim eleman
ları, öğrenciler ve düğer personeli ile ilgili esasları bir 
bütünlük içinde düzenlemektir, 

(BAŞKAN — Evet, bu madde kanunun amacı
nı bd'irlliyor. 

'Yalnız, iki defa «Amaç» geçiyor. «Bu kanunun 
amacı, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri..» di
yor; onun yerine başka bir şey bulamaz mıyız? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millıi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Hedef» desek. 

BAŞKAN — Zaten amacı açıklıyoruz; amacı 
amaçla tanımlamak istiyoruz. Gerçi birisi kanunun 
amacıdır; öteki de yükseköğretimle ilgili amaç ve il
keleri bellMemek, 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanını, dalha önceki hükümet tasarısın
da her kurumun ve kuruluşun başında bir de küçük 
amaçlar belirlenmişti, îh'tisas Komisyonu tasarısın
da kalıktı ve öyle sanıyorum ki, buradaki amaç diye 
kullanılan şekil, oradaki yükseköğretimle ilgili ve bel
ki kurumlanın amaçları kastedilebilecek; ama terim 
olarak da böyle görülebiliyor. Diğerinde, Hükümet 
tasarısında, YÖK'ün küçük bir amacı, hepsinin kü
çük küçük amaçtları.. 

'BAŞKAN — Bunun hepsi toplandı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HASAN SAĞLAM 
— Artık yok, kaldırıldı; haklı olarak. 

BAŞKAN — Bir mahzur teşkil etmez de., 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎNKAYA — «Bu 

kanunla, yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri be
lirlemek..» diyebiliriz, bu da aynı manayı ifade edi
yor. 

BAŞKAN — Evet, «Amaç» dediğimize göre, tek
rar «Bu kanunun amacı» demeye lüzum var mı? 

ORGENERAL TAHStN ŞAHÎINKAYA — 
Tamamen de kıddırabiliriz, 

İBAŞKAN — «Madde 1. — Yükseköğretimle il
gili amaç ve ilkderi belirlemek ve bütün yükseköğ
retim kurumlarını ve üst kuruluşlarının teşkilatlan-

6 — 
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ma, işleyiş, 'görev, yetki ve sorumluluklarıyla, eğitim, 
öğretim, araştırma, yayım..» yayım mıdır, yayın mı
dır?! 

MİLLİ EĞİTİM BAKİANI BASAN SAĞLAM 
— Yayım-. Şimdi yayım diye kullanılıyor Sayın Baş
kanım. Mesela, biziım de Yayımlar Gend Müdürü 
var. 

ıBlAŞİKlAN — Yayımlar mı, yayınlar mı? 
MİLLİ EĞİTİM SAİKANI HASAN SAĞLAM 

— Yayım. 
BAŞKAN — Bunu (biz şimdiye kadar hep yayın 

diye kullandık. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (Ihti-

sais Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım yayın 
neşriyat, bizzat kendisi; yayım ise faaliyet olarak 
kullanılıyor. 

(BAŞKAN — Yayım mı deniyor?' 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — 'Evet. 
BAıŞKAN — Çünkü bu çok karıştı; bazı yerde 

yayım kullanıldı, bazı yerde yayın kullanıldı:. 
Maddenin kenar başlığımda da «Amaç» kullanıl

mış ama madde içinde de «iBu kanunun amacı» diye 
(kullanmakta fayda var; çünkü, kenar başlıkları ka
nun metnine dahil değildir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Fay
da var. «Bu kanunu da» dersek olur. 

BAŞKAN — O da olur, yani mühim bir şey 
değil. 
. ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ka
nunun amacından başka, tekrar yükseköğretimle il
gili amaçtan bahsedince, sanki bir başka amaç daha 
çıkacakmış gibi geliyor, onun için ona da gerek yok. 

BA§K!AN — «Yükseköğrenimle ilgili ilkeleri be-
lirlemıek ve bütün yükseköğrenim kuruluşlarının teş-
kilatlanıma, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıy
la, eğitim, öğretini, araştırma, yayım..» Bütün hep
sini sayıyoruz zaten. Bunlar amaçların içinde değil 
mi? O halde, onu silseSk, doğrudan doğruya, «IBu ka
nunun amacı yükseköğretimle -, ilgili ilkeleri belirle
mek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst ku
ruluşlarının» diye madde düzenlenebilir.. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ayrıca ileride, 4 ncü 
madde .«Yükseköğretimin amacı» diye bir madde
miz var. 6 ncı sayfada, bu yönüyle kullanılmış olabi
lir. 

BAŞKAN — Eğer onunla paraldlik arz ed'iyotrsa, 
kalsın.. Orada, «Atatürk inöapları, Türk Mlillöbinin 
m'illi, ahlâki, v.s...» geliyor; bu böyle kalsın. 
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1 nıci madde üzerinde söz almak İsteyen var mı 
efendim? Yoktur., 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir* 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu kanun; yükseköğretim üst 

kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağ
lı birimleninii ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları 
kapsar. 

Türk Silanlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına 
bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ay
rı kanunlarla düzenlenir; kenldi kanunlarında hüküm 
bulunmaması halinde bu kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Komisyon Başıkaınındain 'soralım: 2, 
nci maddenlin ikinci fıkraısında «Tüıric Silahlı Kuvvet
leri ve Eminıiyet teşkilatına bağlı yütoelköğretiım ku
rumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir; 
toendi tkanunllarında hüküm bulunmaması iha'lünıde bu 
kanun Ihükümleri uygulanır» dedik. Öyleyse onlar 
ayrıca düzenfienecek. 

(KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (tonbüsab 
Komisyonu Biaşfcaını) — Evet Sayın Başlkanım.. 

'BAŞKAN — Düzenleninceye ikadlar bu (kanun
dan isitüfaide edilecek? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (Ihlbüsas 
Komisyonu Başlkanı) — Kendi kanunlarında hüküm 
bulunmamıası halinde bu (kanun hüküm&eırlM uygula-
yacaikllar. 

BAŞKAN — Şfilmidli buna ait hliçblir kanun yolk. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İtoisas 

Komisyonu Blaşlkanı) — Evet, ayrı kanunlarla düzen-
(İeneodk. 

(BAŞKAN — O zalman Genel Kurmaya şimdiden 
söylemde ©erek. Önlaır da buma paralel olarak kendi 
Ikanunllarını hazırilaisınllar. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (toisaıs 
Komisyonu Başkanı) — Bilgileri var, yiapuyoniar. 

BAŞKAN — Emriiydt teşkilatı 'içlin- İçişleri Ba
kanlığı... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İMsas 
Kömiisyonu Başlkanı) — Emriiyet teşlklilatı dıçin Ba
lkanlar Kurulunca yapılır. Biiz ayrıca temas ıkunmadılk 
ama Genelkutunıay iBaşkainıkığı gerdkli teması yapa-
calkliar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—! ©izim tarafımız var. Biliyorulm, yapacaklar 
•Sayın Başjkaınıtm. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
2 noi madde üzariiınıde söz a'Iımıaik islüayan var ınıı 

•efenldiim?.. Yoktur. 
2 midi maddeyi ayılarınıza sunuyorum. Kalbini 

edenler... Etmeyenler... Kalbui edilllmlişltiir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar : 
-MADDE 3. — Bu kanunda geçen kavram vs te 

riimllerin bu kanuna göre tanımları: 
a* Yükseköğretim: MIH Eğitim ısislbemi (içinde, 

ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan 
Iher kadernddak'i eğillliım-öğretlümliın lüitaüidlür. 

!bw Üst Kuırullıuşllaır: Yükseköğretim Kurulu ve 
Üniversitelerarası Kurul'dur. 

d Yükseköğretimi Kurumları : Üniversiteler, fa-
kültöler, enstitüler ve yüksekokullardır. 

id. Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve (kaımu Itü-
zelkişjilliğine sahip, yüksek: düzeyde eğitim - öğrettüm, 
bilrilmısed araştırma ve yayım yapan; falküllte, enstiföü, 
yükselkokul ve benzerli kuruluş ve bMımilerden oluşan 
bir yüksaköğretlilm kurumudur, 

le, jFalkülte : Yülksök düzeyde eğitim-öğretim, 
bililımsel araştırma ve yayım yapan; kenldMne enstliltıü, 
'yüksekokul ve benızeri (kuruluşlar bağlanabilen bir 
yüksdköğretülm kurumuıduır. 

f. EmstiM : Üniversiitalerde ve falkültetaıde 
birden fazla 'benzer ve illglil'i bilim dallarımda lisans 
üstü eğibim-öğretim, billilrnsel araş/tırma ve uygullama 
yapaın 'bir bifimidir. 

g. Yüksekokul : Belirîi bir 'maaleğe yönelilk eği-
'tim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğrenim ku
rumudur. 

ıh- Bölüm : Amiaç, kapsam ve nitelik yönünden 
bir bütün teşkil ©dan, biırlbiıriıni tamamlayan veya bir-
ıbirine yakın bliırn ve sanalt dalllarmdan oluşan; fa
kültelerim ve yüksekokulların eğittim - öğrettim, bi-
'Itonsefl. araşltırma ve uygulama fbirulmiıd'ir. 

ı. Öğrdtfim elemanları : Yüksdköğrdüiım kurum
larında göırevli öğretim üyelerıi ile öğretim yarldıımcı-
larıdır. 

j . Öğretim Üyeleri : Yüksaköğırettilm Ikuruımla 
rında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçanlt-
lerdlir. 

1(1) ıProfesör : ,En yüksek düzeydeki öğıretilm üye
sidir. 

ı(2) Doçent : DoçerMik sınavımı !baş>rmıiş öğre
tim üyesidir. 

(3) Yardımcı Doçent : Doktora çaîışmıalarını ba
şarı ille tamaımlliamiiş, tıpta uzmanlık veya belli sanalt 

dalarında yeterlik belge ve yelökilsi kazanmış, liîlk foa,-
&amalkta/ki öğretim üyaslidir. 

Ik< Öğreltim Yardımcıları : Yükseköğrenim ku
rumlarımda, .belirli sürelıer içim görevHanldiriılen, araş-

I tınma görevleri, 'Okutmanlar, uzmanlar, çeviriicilbr ve 
j eğitim - öğretlim planlamacı'ları ille bel'irfli konularda 

eğitim-öğretim ve uygulama yaptıran öğretim görev
lileridir. 

1. Ön Lisans : Orltaöğretfime dayalı, en ar dört 
yarı yılık bir programı 'kapsayan, ara imsaogücü ys 
'tiştirmeyli amaçlayan veya ıbir lisans öğretimimin ilik 
(kademesini teşkil iadem Ibir yüksıaköğrattimıdir. 

m. Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz 
yarı yıllık tbiır programı kapsayan bir yükseköğretim
dir. 

m* Lisanls Üstü : Yükselk lisans, doktora ve tıpita 
uzmanlık eğitimıinü kapsayan 'bir terim olup, aşağıda-
Ikı Ikademıelere aıyrıllır: 

'(1) Yükselk Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksıelk 
mühendislik, yüksek mlknıarlılk, mastar) : Bir feans 
öğreüiımine dayalı, eğitim - öğretlim ve araştıırmayı 
liçaren en az !M yarı iyilik veya onbaöğröL'imie dayalı 
en az om yarı yılık programı kapsayan bir yükiseköğ--
ıretimıdir. 

(2) Doktora : Lisansa dayalı en az ailltı veya yük
sek lisansa dayadı en az dorlt yarı yilllılk programı kap
sayan ve oröjinall ıbir araştmmanın sonuçlanın, ortaya 
koymayı amaçlayan 'bir yükselköğreltimıdir. 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlılk ve Soısıyal Yandım 
Balkanlığı 'tarafından düzenlenen 'esaslara göre yürü
tülen ve tıp ddktorîaraıa 'beMi alanlarda özel yetenek 
ve ye'tiki sağlamayı amaçlayan Ibir yükS'elköğreÖimıdir. 

IBAŞKAN — ©u madde, Ikanunda geçen ıtanimlleri 
açılklayam bir tanımlıar malddasi lolluıyor. 

3 >ncü maldde üzerlinde ısöz ailmıalk isltayen var mı 
efendim? 

Buyurum efendim, Orgeneral Ersliın. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu ta

nımların içinlde iakaidem'iler ydk, O ayrı bir yasa 8de 
mıi düzenllaneeök? Kalkıyor mu yarii? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miffli Güvan'lık 
Konlseyi Genal Sekreterli) — Kalkıyor, üniversite ve 
f alküllbe oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ne dene
cek, 

IBAŞKAN — Yok, fakülteye döniüşeoelk. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genöl Selkreteri) — Akademillar de fakülte 
ve yüklsakolku'Harı bünyesinlde toplıamış bir kurum. 
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Öyle bir kurum fcailkıyor yeni kanuna göre, üniversi
telerin çatısı altına giriyor. Yeni bir raorganiizasyoına 
gidiyor üniversite. Onun faJkülltdleıü üniversiMıer için
de 'erliyeodk, üniversitelerle bütünâeşecdk. 

BAŞKAN — Başıka söz alimak isteyen?.. Yoktur. 
3 noü maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Kabul 

edenler... Btoeyanler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyli okutuyorum : 

ÎKlNGİ ©ÖLÜM 

Gendi 'Hülkümllar 

Amaç : 

ıMADDE 4. — Yülksdköğretimdn .almacı : 
ıaw Öğrendillerinli; 
ı(l) Atatürk ınkıllapilarına ve iîıkdlöninıe, Anayasa

ca ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağik, 
(2) Türk milletinin ımili, lahllalki, ilnisani, ımanıevi 

ve IküMrel değerlerini taşıyan, Türk ollmıanıın şeref ve 
muöMuğunıu duyan, 

ı(3) Toplum yararını kişisel çıkarımın üstlünde 
'tutan, aile, ülke ve mlilldt sevgisi ile ıddlu, 

1(4) Tünk'iye Cuımlhuriyeti Devletine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen ve ibunlları davranış hailine 
getiren, 

(5) Hür ve bilimsel düşünce, geniş bir dünya gö
rüşüne sahip, tasan haklarına saygılı, 

(6) Beden, zihin, ruh, ahlalk ve duygu baT.am'in-
dan dengeli ve sağlMı <şeikl;lllde gölıişmiş, 

(7) İlgi ve yetenekleri yömünıde yurlt kallanımiin-
na ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda ken
di ıgeçim ve mutluluğunu sağlayacak bir ımıesılıeğiln 
biğoı, beoerii, davranış ve ıgenel Ikülürünıe sa'hlip, valfcam-
ıdaşlar dlaraik yetiştirmıek, 

b- Türik DevldfcMm ülkesli ive mill'lauiyflıe bölünmez 
bir bütün olaralk, mefah ve mutluluğunu arltıırımaik ama
cıyla; ekonomik, ısosyal ve kültürel kallkınımaısına kat
kıda bullunacak ve hızlandıracak programlar uygu
layarak, çağdaş uygarlığım yapıcı, yaratıcı ve seçkin 
bir ortağı ihadline gelmesini sağlamak, 

c. Yükseköğretim kurumları olarak yükıseik dü
zeyde bilimsel çalışıma ve araştırıma yapimıalk, blillgi ve 
ifidkndloji ürdtadk, bilim verilerini yaymak, ulusal 
alanda gelişme ve kalkınmaya destek dlmak, yurt içi 
ve yurt dışı kurumlarla 'işbirliği yapmak suretiyle bi-
Üiım dünıyasınıın ısedklin bir üyesi haine gaimdk, ev
rensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 

BAŞKAN — 4 ıncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen vaır ımı ©fenıdlim?.. Ydkltur. 

4 nıcü maiddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
«denller... Etmeyenler... Kabul edillmıişitir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

Ana Ülkeler : 

MADDE 5. — Yükseköğretim, aşağıdaki «Ana 
'ilkeler» doğrultusunda pflanianıır, prograımllaınır ve 
d'üzenıleriir : 

a. Öğrencilere, ATATÜRK (inkılapları ve ülke
leri doğruitusunıda ATATÜRK milliyetçiliğine bağ
lı hizmet bilincinin kazanıdırillması sağlanır. 

Ib. MliM kültürümüz, kenldlimliıze has işekfil ve 
özdffifllerti i e levrenlsdl 'kültür içlinde korunarak ge

liştirilir ve öğrencilere, milli birik ve beraberlği 
Ikulvveülenidirulci ruh ve irade glücü kazandırılır. 

c< Yükfseköğrdtliım ikurumilarmın özellikleri, eğü-
tiım - öğrettim daları »ile amaçları gözdfcierek eğih 
tim - öğrdfeimde birlik ilkesi sağlanır. 

d, iEğiltlim - öğretlim plan ve programlıaırı, bilim
sel ve tdkMolojlik esaislara, üllke ve yöre Miyaçlanna 
göre kısa ve uzun vaddlli olarak hazırlanıp süreikl 
/olarak gdiştirilir. 

•e, Yükseköğretimde 'imkân -ve fırsat eşitliğini 
sağlayacak önlemler alınır. 

i* Yenli üniversiteler, devlet feallkıınima planları 
ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 
•olumlu görüşü veya önerisi üzerime kanunık kurulur. 

g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı 
yüksdkokular, Yükseköğretim Kurulunun tespit 
edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile 
kurulur. 

Ihw Yüksdköğretiim kurumlarının gefşiüiriüllrnesfi, 
verimlerimin aşırılması, genişletilmesi ve bütün 
yurda yaıygınlaşltırıliması amacına yöneldik olarak ye
mlerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde 
ve dışımda yetliş'tliriiimelerii ve görevlenüirillmelerii, üre-

Jtiım - insangücü - eğffltim unsurları arasımda denge
nin sağlanması, yükseköğretimle ayrılan kaynakların 
ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası 
ve kalkınma pilamlan ilke ve hedefler/i doğrultusunda 
Ülke, çevre ve uygulama a/lanı ihtiyaçlarının 'karşı
lanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğıiltim - öğ
retimi de kapsayacak sakilde planlanır ve gerçdkleş-
ıtiırik. 

ı. Yülkseköğrıdtıifm kuırumliaınnlda, eğit/ita - öğre
tim süresince, ATATÜRK ilkeleri ve inkılap tarihi, 
Türk dillli, yabancı dil ve ayrıca beden ©ğilt'imi veya 
güzel saınalt (dalarından biri zorunlu ders olarak 
programlanır ve icra edilir. 

— 9 — 
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•BAŞKAN — Bu 5 nci maddemin (a) fıkrasında 
«Atatünk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Ata-
'tiiriiC 'milliyetçiliğine bağlı» deniliyor. Halbuki 4 ncıü 
maddenin (a) fıkrasının birinci paragrafında «Atatürk 
'inkılaplarına ve ilkelerine Anaiyasada ifadesıinıi bulan 
Türk miblliyetçiiiğine bağlı» dedik. Birisinde .«Atatürk 
milMydtıçiliğine» birlisinde «T-ürlk milliyetçiliğine» de
niliyor, hangisi doğrudur? Türk milliyetçiliği lise kas
tımız... 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İtoti!** 
Komüsıyonu Başkanı) — Anayasada ifadesini bulan 
Türk 'milliyetçiliği, Atatünk miiliyetçiiliği eftaııiiLırriı. 

BAŞKAN — Ama onu öyle dernek lazım1: «Ata
türk inkılaplarına ve ilkelerine Anayasada 'ifadesini 
bulan Atatürk milliyetçiliğine.» Çünkü öyledir, aslı 
Atatürk mffiyetçiMğidıir. Türk mMlüyetçüıği deyince 
başka taraflara da çeküeoUİryor, kafatasçılık, şudur, 
budur falan gibi şeylere doğru çeıtiTebiiliyor; ama 
Atatürk miii'iyetçiiiğ.nin içinde bu yoktur. Zaten 5 nöi 
maddenin ahailkeler'inde de öyle denmiş: «Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı hüzmet bilincinin Kazandırılması 
sağlanır.» 

O zaman 4 ncü maddenin de, «Atatürk inkiilaıpları 
ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağ
lı.» şeklinde düzeltilmesii gerekir. 4 ncü maddeyi Iko-
nuşımuşjfcuk, 'ben tekriri müzakere teklif ediyorum 4 ncü 
madde ile ilgili olarak. 

Tekriri müzakereyi kabul ©dbnier:... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Şeltreteri) — «Atatürk ilkelerine 
dayalı ve Anayasada ifadesini bulan» desek efendlim? 

BAŞKAN — Anayasada geçmeyebilir belki, hiç 
Anayasayı karıştırmayalım burada. Anayasada başka 
türlü geçer, şu olur, bu olur. 

«Yükseköğretimin Amacı: 
a) Öğrencilerini Atatürk inikilapiarı ve ilkeleri 

doğrultusunda Atatürk 'milliyetçiliğine bağlı,» 

Bu şekilde, 5 nci madde ile 4 ncü madde birbirine 
paralel olmuş olur. Burada da zaten ilkelere konmuş: 
«Öğrenciler Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultu
sunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet ve bilinci
nin kazandırılması sağlanır. «Biz de öyle dedik «Ata
türk inkiilapları <ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk mil
liyetçiliğine bağlı» dedik. 

Şimdi 4 ncü maddenin (a) fıkrasının birinci ben
dini tekrar düze'Miğimliz şekliyle okutayım, başIkıa bir 
teklif yoksa bunu ben oylarınıza ısüruacağım. 

— 10 
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«Amaç : 
Madde 4. — Yükseköğretimin Amacı -
a) Öğrencilerini; 
1. Atatürk inkılapları ve ikeleri doğrultusunda 

Atatürk milliyetçiliğine: bağlı...» 
BAŞKAN — Ondan sonra madde devam ediyor, 

diğerlerinde bir değişiklik yok. 
Eğer başka bir teklif yoksa bu şekliyle maddeyi 

tekrar oylarınıza sunacağım. Var mı efendim?.. Yok
tur. 

Oylarınıza sunuyorum-: Kabul edenler... B'tmeyeın-
for... Ka'uul edilmiştir. 

Şimdi 5 nci maddeyi okuduk zaten, orada düzel
tilecek bir şey yok; ancak en sonda (ı) fıkrasıınıda, 
«Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim süre
since Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihli, Türk dili, ya
bancı dil ve ayrıca beden eğitimi veya güzel sanat dal
larından biri zorunlu ders olarak programlanır ve 
icra ea'ilir.» denilmiş. 

Buradan şunu sormak işitiyorum, zapta geçmesi 
bakımından: Yani, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 
bir kere dıcunacak, Türk dili de okunacak, yabancı 
dil de okunacak; ayrıca beden eğitimli ile güzel sanat
lardan birisini de zorunlu ders /olarak seçecek. Yoksa 
'bunların hepsinden bir tanesini zorunlu ders olarak 
seçmek manasını taşımıyor, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanımı, baş
tan üç tanesi, yanıi Atatürk ilkeleri ve inkılapları bir, 
Türk dili iki,.yabancı dil üç; zorunlu ders olarak her 
yükseköğretim kurumunda okutulacak. Ayrıca, belden 
eğitimi veya güzel sanat dallarından birlimi de dördün
cü zorunlu ders olarak alacaklar. 

BAŞKAN — Yani, «ayrıca» deyince sanki bun
larla 'beraber bir de ilaveten bunlardan da bir tanesini 
seçsin gibli Ibir mana taşıyor da onun için sordum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «... Yabancı dil zo
runlu derslerdendir» denebilir efendim. 

BAŞKAN — Tamam, o zaman daha açık olur: 
«... Zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden eğitim ve 
güzel sanat dallarından biri de zorunlu ders olarak 
programlanır ve icra edilir,» 

Şimdi daha açık oldu. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yalnız, 

tabii Silahlı Kuvvetlere uygulanırken beden eğitimi 
zorunlu derslerin arasındadır. 

BAŞKAN — Zaten Silahlı Kuvvötlerihlki ayn ha
zırlanacak ona ayrı Ibür kanun yapacağız. 
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5 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?., j 
(Buyurun Sayın Bakan. J 
(MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkanım, burada anailkeler arasında bir
çok ilke sıralanırken, özellikle (f) fıkrasıyla (g) fıkra
sı arasında bir fıkrayı koymaya ihtiyaç 'hissediyoruz 
biz. Şöyle Sayın Başkaniim: (f) fıkrasında, «Yeni üni
versiteler devlet kalkınma planlan ilke ve hedefleri I 
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
sinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü ve 
önerisi üzerine kanunla kurulur» deniyor. Bu, kanun
la kuruluyor efendim. Arkadan (g) fıkrasında da, 
«Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yük
sekokullar Yüksököğretim Kurulunun tespit edeceği 
esaslara göre Bakanlar 'Kurulu kararıyla kurulur 
diyoruz. Bunların arasında fakülteler, yüksekokullar 
ve enStlitüler yok. Fakülte büyük bir kuruluştur; mese
la Dil ve Tarihli düşünelim veya gerçekten kurulacak 
bir fakülteyi düşünelim; fakülteler YÖK'e veriliyor. 
Sayın Başkanım, 7 nci' maddenin (1) ve (2) nci bent
lerine göre YÖK bu kararı alalbilliyor. Halbuki bir 
bakanlık, mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir okul 
kuracak, yüksek bir okul, bir enstitü; bunun için ka
rar Bakanlar Kurulundan çıkarılıyor bu hükme göre. 
Fakat fakülte kuruluyor, fakülte bunun üstünde, ga
yet genıiş kapsamlı, fakat buma da YÖK karar verebi
liyor. Eğer tensipleri olursa, bir önerim'iz var kabul 
buyurursanız, bunları da almak lazım gelebiliyor. Kal
dı ki, daha önceki 1750 sayılı Yasada bunlar bakan
lığa verilmiş sorumluluktu. Şimdi bunlar alınıyor 
Eski kanunun 43 ncü maddesinde «Bir üniversite 
içinde yeniden fakülte, yüksekokul ve okul açıîması. 
fakültelerin veya okulların birleşfcirıilmes'i, kaldırılma
sı, senatolarının teklifli ve Milli Eğitim Bakanının ona
yı ile yapılır» deniyordu. Şimdi Milli Eğitim Bakanı 
Bunu yapamıyor, YÖK alıyor bu görevi. Halbukii 
fakülte, arz ettiğim gibi yüksekokul, 'bir üniversitenin 
içinde de oHsa büyüktür. Enstitü keza aynı şekildir. 
Tensipleri olursa, bu anaîlkelerin içerisinde bizim tek
lifimize göre şöyle bir ilave arzu ediyoruz: «Bir üni
versite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokullar 'ile ba
kanlıklara bağlı meslek elemanı (ki bu g'yi ifade edi
yor) yetiştiren yüksekokullar Yükseköğretim Kuru
lunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kuru
ru kararıyla kurulur». Bu suretle de 5 nci maddeye 
'bir bütünlük getirmek mümkün olabilir d'iye düşü
nüyoruz. I 

BAŞKAN — Lütfen o önergeyi veriniz efendim. 
IMİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Böylece Sayın Başkanım, 7 nci maddenin (2) nci I 

| bendinin bir pragrafının taralfa nakilini teklif ediyo-
I ruz tensipleri olursa. 
I (BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kanıunu Tasarısının 5 nci mad

desinin g fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi-
I ni arz ve teklif ederim. 
I Milli Eğitim Bakanı 

Hasan SAĞLAM 

Madde 5. — g) Bir üniversite içine fakülte, enstitü 
ve yüksekokullar île bakanlıklara bağlı meslek elemanı 
yetiştiren yüksekokullar Yükseköğretim Kurulunun 
tespit edeceği esaslara göre Bakamlar Kurulu kararı 
ile kurulur. 

(BAŞKAN — Siz 'bu (g) fıkrasının içine «bir ünii-
I verslite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokullar»! 

sıkıştırmış oldunuz. Onunla devam ediyor işte «ba
kanlıklara bağlı meslek elemanı yetiştüren yüksek
okullar...» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet. 

I BAŞKAN — Komisyon bu konuda ne der efen
dim? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
şimdi arada bir nüans var. YÖK'e girmiştir; ama, 
böyle bir üniversitenin veyahut fakültenin kurulma 
kararları kanunla olur. Yani YÖK kurmuyor, YÖK 
ilgili merciye, kanun merciine ihtiyacı gösteriyor. 
Kanun vazu eğer gerekli görürse üniversiteyi, fakül
teyi kuruyor. Meslek elemanları yetiştirenlerin ise, 
yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. İkisi arasın
da büyük fark vardır. Birisi üniversitedir, öteki yük
sekokuldur. Birisinde 'bu kanunun şumulündeki öğre-
tiim heyetleri kullanacaktır. Öbürsünde ise bakanlık 
kendi bünyesi içinde bulacağı ve dışardan bulacağı 
öğretim üyelerini kullanacaktır. Binaenaleyh, ikisinin 
tabanları ayrı ayrıdır. Bu itibarla 'birisi kamunla 
kurulur, diğerinde ise Bakamlar Kurulu ihtiyaca gö
re kurar. Mesela Maliye Meslek Okulunu ele ala
lım; bu, bakanlığın kendi ihtisas dalında, kendisinin 
kullanacağı insanların yetiştirilmesi için açılmış bir 
okuldu. Belki muvakkattir, belki bir süre için, 2 - 3 
sene için kurulacaktır, ve 2 - 3 sene sonra kapanacak
tır. Binaenaleyh, bu şekilde elastiki bir eğitimle ve 
münhasıran çok sektörel bir eğitim yapan bu meslek 
elemanlarını yetiştiren yükseköğretim kurumlarını, 
bakanlıklara bağlı yükseköğretim kurumları kurul-

I masını doğrudan doğruya Bakanlar Kuruluna bıra-
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kıyor bu tasarı. Ancak, üniversite ve fakülteye gelin
ce, profesör, doçent bulunacaktır, tayinler yapılacak
tır, kadrolar kurulacaktır. Bu bakımdan bu YÖK'e 
verilmiş bulunmaktadır. Zaten bizim görüşümüz, 
Komisyonla beraber çalışmıştık, ben komisyonun söz
cülüğümü yaptım, bunun muhafazasında, daiha elastiki 
olacağı kanaatindeyim, efendim. 

BAŞKAN — Yani (f) fıkrasında diyor ki: Yeni 
üniversiteler (tabii üniversitler deyince onun içinde
ki fakülteler de dahildir) devlet kalkınma planları, 
ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kuru
lur.» Yalnız üniversite için getirilmiş bu (f) fıkrası. 
Üniversite içerisinde yeniden bir fakülte ilave etmek 
gerekirse, bununla ilgili olarak 7 nci maddede, «Bir 
ünüversiite içinde fakülte, enstitü, yüksekokul ve bö
lüm açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatılmasına 
veya öğretimin aksaması sonucu doğuracak olaylar 
dolayısıyla öğrenimlerine ara verilmesine ilişkin ola
rak üniversitelerden gelen öneriler üzerinde veya doğ
rudan karar vermek» deniyor. Burada bunun kanun
la kurulacağına dair bir şey yok? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanunla üniversite
ler kuruluyor efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bir üniversite kurduk, mese
la 4 fakülteden müteşekkil; 5 nci bir fakülte açılacak, 
buna kim karar verecek? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mill'i Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanunla açılacak. 
YÖK karar verecek. Tabii bunun için mutlaka bir 
kanun çıkacak. Yeni bir kadro kanunu çıkacak efen
dim. 

BAŞKAN — 7 nci maddeye geldiğimiz zaman 
onu görüşürüz orada. 

Evet buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, şimdi, bir bakanlık herhangi bir ihtisas 
okuilu açacak. Bu, Bakanlar Kuruluna kadar çıkıyor. 
Belirli bir hükmü var. Olmasa belki, hepsi aynı gö
rünüm içerisinde belki mütalaa edilerek, tefsir edile
rek getirilebilir; fakat öyle değil. 5 nci maddeye gö
re, bir bakanlığa bağlı bir meslek okulu kurulacaksa, 
bu Bakanlar Kuruluna mutlaka çıkıyor. Fakat fa
külte bence çok büyük olmasına rağmen, bu bakan
lar kurulundan çıkmıyor izlenimi var ki, aslında YÖK' 
ün yetkileri içerisinde görülüyor. Bunun ayrıca Ba
kanlar Kuruluna çıkacağıma ait de bir şey yok. Da

ha önceki yasada (43 ncü maddede) MİM Eğitim Ba
kam onaylıyordu. 7 nci maddedeki espriye göre, bu 
gibi fakülte, yüksekokul, enstitülerde kararı veri
yor, onaylıyor anlamını biz anlıyoruz. Bu da YÖK'e 
devredilmiş çünkü. 

BAŞKAN — Yani YÖK'ün yetkisi Bakanlar Ku
rulundan daha fazla gibi görünüyor burada. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben öyle mütalaa ediyorum, tensip ederlerse. O 
bakımdan diyorum ki, eğer gerçekten burada (g) fık
rasını bırakmak istiyorsak, yani bir bakanlığın için
de bir okul kurmayı da anaiilkeler içerisinde Bakan
lar Kuruluna çıkarmayı öngörüyorsak, o zaman 7 
nci maddedeki hükmü de buraya alalım. Yok, öyle 
değil de bakanlıklar içerisinde kurulacak yüksekokulu 
da biz küçük görüyorsak, anailkelerden çıkaralım, 
7 nci maddeye alalım. Yani birbiriıne denk getirelim. 
diye teklif ediyorum. 

•BAŞKAN — O zaman 5 ndi maddenin (f) fıkrasın
da «yeni üniversiteler ve fakülteler» demek lazım. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Enstitü de büyük Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Fakülte ve enstitüler» zaten üniver
sitelere bağlı olacak, müstakil olmayacak. 

MlîlLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
—• «Üniversitelere bağlı fakülte, enstitü ve yüksek
okullar» diye olursa tamamlanabiliyor diye düşünü
yoruz. 

BAŞKAN — «... yüksekokullar devlet kalkınma 
planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yüksek
öğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Ku
rulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanun
la kurulur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Enstitü olmayabilir 
efendim; fakat fakültenin mutlaka buraya girmesi 
lazım. Enstitünün daha başka bir özelliği var bu ta
rifte. Fakülte 'birkaç bilim dalının biraraya gelme
sinden müteşekkil kurulabilecek bir araştırma, tet
kik, yayın faaliyetini yürütecek, yahut master, dok
tora yapılacak yerlerdir. Fakültenin kurulması mut
laka kanuna (bağlıdır. Çünkü fakülteye kurulca pro
fesör tayin edilecek; profesör tayini için de ileri mad
delere göre kadro kanunu çıkacak. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Müsaade eder 
misiniz Başkanım? 

(BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 3 

ncü maddenin (d) paragrafında üniversitenin tarifi 

12 — 
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var. • «Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel
kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bi
limsel araştırma ve yayın yapan; fakülte enstitü, yük
sekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden çıkışan bir 
yükseköğretim kurumudur» diyor. Binaenaleyh, bu
rada üniversite deyince, okuduğumuz 5 nci madde
nin (f) fıkrası yeni üniversiteler adı altında bu fakül
teyi, yüksekokulu ve 'bu konuları da içeriyor diye biz 
o gün görüşürken, mütalaa etmiştik. 

Asıl konu, eğer Bakanlar Kuruluna fakülteden iti
baren açma müsaadesi verilir ise, o zaman bugüne 
kadar uygulandığı ıgibi 'her vilayetin bir parti kanalıy
la veya hükümete tesir etmek suretiyle her yerde is
tediği gibi yeniden üniversite, fakülte açma imkânı 
doğar. 

BAŞKAN — Doğru, ona bir şey demiyoruz. Ya
ni onda mutabıkız da, 5 nci madde bunu sağlamı
yor; ortada 'bırakmış fakülteyi. Şimdi yeniden bir 
üniversite kurarsa kanunla kurulacak, (f) fıkrasına 
göre. 

Şimdi 7 nci maddeye geliyoruz, 7 nci maddenin 
(d) fıkrasının '2 nci bendinde, «Bir üniversite içinde 
fakülte, enstitü, yüksekokul ve 'bölüm açılmasına, 
'birleştirilmesine veya 'kapatılmasına (devam ediyo
rum) üniversitelerden gelecek öneriler üzerine veya 
doğrudan karar vermek.» Kim? Yükseköğretim Ku
rulu, onun görevleri. O halde Bakanlar Kuruluna 
kadar da gitmeden, kanun da çıkmadan yine sizin 
dediğiniz oluyor Ibuna göre. Şimdi Necdet Paşa da 
diyor ki, '«Fakülte kurmak kanunla olması lazım.» 
Çünkü ondan daha küçük olan, 5 nci maddesinin 
<ıg) fıkrasında, meslek elemanı yetiştiren (bakanlıkla
ra Ibağlı yüksekokullar Bakanlar Kurulu kararı ile 
kuruluyor. Kanun çıkmadan kuruluyor. Bundan da
ha 'büyük olan fakülte, yüksekokul üniversitenin için
de, onun kurulmasına ise YÖK karar veriyor, bura
da bir terslik var. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMBR — Tabii Komu
tanım, evvela üniversite farklı, üniversitenin kurulu
şunun nasıl olduğu belirtilmiş, Öbürü ise meslek ele
manı yetiştiren bakanlıklara 'bağlı... Mesela Gazete
cilik Yüksekokulu, Denizcilik Yüksekokulu gibi, ya
ni 'bunlar bir kere üniversiteyi kurmayı esas hedef 
almış. Üniversiteyi, Yükseköğretim Kurumunun 
olumlu kararına göre kanunla kuruyor. 

'Binaenaleyh, evvela o üniversite kurulduktan son
ra içindeki fakülte ve diğer yüksekokullar ikinci de
recede kalır diye önem vermiş kanun, o bakımdan 
ayrı ibir maddeye koymamış. 

BAŞKAN — 'Peki, fakültenin kurulması yetkisini 
YÖK'e mi verelim? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — O üniversite 
kurulduktan sonra fakülte artık müstakil değil, 

BAŞKAN — Olsun, üniversitenin içinde. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Üniversitenin 
içerisine eğer gerekiyorsa Yükseköğretim Kurumu, 
bunun kurulup kuruimamasına karar vermeli efen
dini. Yani Bakanlar Kuruluna lüzum yok artık. 

BAŞKAN — O zaman işte her yerde 'bir fakülte 
açmaya kalkarsa? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Mühim olan 
üniversite efendim. Üniversiteye bağlı olacak çünkü. 
O üniversitenin kendisi eğer teklif ederse bu fakül
tenin kurulmasını, o zaman Yükseköğretim Kurumu 
bunu görüşecek, eğer o da olumlu cevap verirse an
cak kanun teklifi hazırlanacak ve kanun da yine Ba
kanlar Kurulundan geçecek demektir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Fakülte için 'buyuru
yorsunuz? 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Fakülte 
için dle olacak tabii. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Müsaade buyururlar mı Sayım Başkanımı. 

Efendim, 'bizim bütün sıkıınıtımuz şu: Çok sık. ve 
geretksıiız 'kadrolar ilhdlas ediliyor enstitü dahil, yük
sekokullar dahil. Bunları konıtnol laJltıma aiaJbiilmıelk 
ds YÖK'tıan önce geçiyor zaten (f) fıkrasında, 'buraya 
buyurduğunuz giıbıi «Fakülte, enstitü ve yüksekokul
lar» dese, bölümller hariç; 'bölümler öbür taraıfta ika-
lalblir, YÖK buna karar verdbliiir, ıbu doğrudur. An
cak butlada (f) fılkrasıında eğer yalnız fakülteyi alır
sak, biz biliyoruz, ihepsıinıi tespit ettik, durmadan 
enstitü, enstitü de enstitü... ihtiyacı olmadan enstitü 
çıikarıyorflar. Doğuruyor birbirini böyle. Yüksekokul 
da böyle, doğuruyor bimbiıtinıi, kadro ihdas ediyorlar 
mütemadiyen.' Simidi 'buruları tahdide alıyor bu ka
nun gerçekten. Bunu dlaha güçlendirdirebilimıek için 
üniversitenin yanınla veya 'alttaki (f) ve (g) fıkrası da 
olabilir aynı madde içimde olduğu (için, (f) de oDabilir 
Sayın Başkanım; «Yeni üniversiteler ve ünivensiteie-
rtin içerisinde fakülte, enstitü ve yüksekokuların» 
diyerek devam edersek tahdit ederiz. Zaten Yüksek
öğretimi Kurumundan geçiyor, olumlu görüş alıyor 
Bakanlar Kuruluna gidiyor, vermezse zaten kurula
nılıyor. Bizim Anadolu'da bütün üniversiteler gayet 
yaygınlaşmış; her yeırıe bir şey getirmiş, her binamın 
altında bir yükseköğretim kurumu vlar, enstitü var. 
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Bütün kasıt, bunları tahdit eddbimıektir, Tensipleri 
olursa, (f) fıkrasınla ümiversıiıfieılerie ıbirlkte, zatıâlini-
zin d!e buyurduğu gibi «... ve fakülte, yükısiekdkuıl ve 
'enstitü» diyerek koyarsak, gayet iyi bir talhdit uınısu-
ru gatirabiliriz. 

BAŞKAN — Bu yetkiyi YÖK'e de vermeyelim, 
Bakanlar Kunuıluna da veranıeyeilmı, müıtemıadlilyen 
çoğaltırlar; (f) fıkrasına koyarsak, yemi üniversite
lerin açılmasuna kanunla oevaz verilmiyor mu bura
da? Omun için dliıytalıim ki : «Yeni üniversiteler, üni
versitelere bağlı fakülte, enstitü ve yüksıekıoıkuilaır 
Devlet kalkınma planları ilke ve bedefleni doğrultu
sunda ve yükseköğretim pıllanılatmiası çerçevesinde, 
Yükseköğretim Kuruılunun olumlu görüşü veya öınie-
risi üzerine kanunla kurulur.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanımı, bu
radaki üniversiteler ifadesi (ibiraz e!vvel Sayın Amira-
İlmin 'belirttiği gibi) hepsini kavrayan geniş anll'atmıda, 
çünkü ismıi üzerinde analilke koyuyor. 7 noi madlde 
ise, Yükseköğretim Kurulunun görevlerini, belirti
yor ve ilgili fıkrasında da aınıaak 'bir üniversite için
de karar verir, ancak kanun çıkmadan bunlar kuru-
•lamaz. Sarahate kavuşturmak için buraya, «kıarar ve-
rilıir, kanun çıkar 'kanunlaşır» diyelim. Ancak şura
daki espri, anailkelerdir ve (f) fıkrası üniversiteyi 'bö
lümleriyle birlikte hepsini ele alımıış bulunmakltiaidır. 

jBAŞKAN — Alllmış; ama kurmuş bir üniversite. 
Bir üniversite olabilmesi için iki fakülteden aşağı ol
maz 'değil mli? iki fakülte ile kurdu, yarın öbür gün 
üçüncüyü açar, dördüncüyü açar, beşinciyi açar, ve
ya fazla gelir .birisimi de kapatacaktır o da var. Ona 
ait bir şey koyduk. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bana 
göre de bunu koyarsak, ıdahıa açıkça hedefimizi or
taya koymuş oluruz. 

BAŞKAN — Yalınız üniverslite deyip geçmeyelim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tahdit 
«tımek istiyorsak, hiçbir zararı yok; üniversiteler, üni
verslite içinde fakülteler, yüksekoku'lllar ve 'enstitüleri 
açıklayalım, daha sağlam olsun. 

IBAŞKAN — Eğer kanunla çıkarılmasını arzu 
•ediyorsak. 

/ORGENERAL NURETİN ERSİIN — Bizim he
defimiz bu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Eğer kanunla olmazsa, (g) fıkrasına alabiliyoruz; o 
•Bakamlar 'Kurulu Kararı olur* 

'BAŞKAN —• Bıakanlar Kurulu Kararı olur. 'Ba
kanlar Kurulu Kararı da tehlikelidir, aynı şey orada 
da olur. 

ORA MİRAL NEJAT TÜMER — Yeni Yüksek
öğretim Kurulu, ilerde göreceğiz, çok bitaraf, Dev
letin anatemel ve ilkelerine çok riayet edecek bir ku
ruldur; bumdan evvelki Üniversitelerarası Kurul de
ğil. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Bizim kısa tecrübemiz gösteriyor ki, kadro 
kadro dolu her tarafta. Enstitü, okul, yüksekokul, fa
külte istedikleri gibi kurulıalbilliyordu eski yasada da. 
Tensipleri olursa buraya alalım. 

BAŞKAN — Diyeceğiz ki : «Yeni üniversiteler, 
üniversiteler içinde fakülte, enstitü ve yüksekokullar, 
devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultu
sunda ve Yükseköğretlim planlaması çerçevesinde 
Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya öne
risi üzerine kamumla kurulur.» 

İKaıpatılması?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Biz omu mütalaa ©titik ,'hirçok böyle terim
ler var Sayın Başkanım; nasıl kurulmuşsa öyle kalidı-
rılmıası, zaten hukukta geçerliliği olan bir usuldür. 
Omun için ayrıca her tarafta tekrar etmeye gerek yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Belirt
meye hiç gerek yok; kamunla kurulan bir şey ancak 
kamumla kaldırı'ln*. 

IBAŞKAN — Evet, hiç gerek yok .Mesela, üçûiü 
kararnameyle birisiinim tayini çıkıyorsa, alınmıası da 
üç'llü kararname iledir. 

7 mci maddeye gelidiğimıizıde omu orada öyle de-
zeltiriz. 

5 mel madde üzerimde buyurunuz Orgeneral Er
sim. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
4 meü maddeyi filvaki görüştük. Bunda, öğremcinöm 
amacı içimde biraz evvel zatıâlinıizin buyurduğu 
«Atatürk inkılaplarıma ve ilkeleri doğrultusunda, 
Atatürk millıiyötçilliğime bağlın» dedik. İlkellerde de, 
5 ncıi maddemin (fo) fıkrasında «Milli kültürümüz, 
kendimize has şekli! ve özellikleri ve evrensel kültür 
'içerisinde korunarak gdişıtirilir ve öğrencilere milli 
birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade bir
liği kazandırılııır» denilmiştir. 

Şimdi, bugün bizim burada aradağımız, fiJıvafci 
kültürün ifadesinde ve manasında saklı örf ve âdet 
kelıim'esi üzerimde durmak istiyorum. 

— 14 — 
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Bize son zamanlarda saldıranlar, bu âdeteimtiz, 
örflerimiz üzerinde çok durdular. Bu kelime eğer 
lifade ediyorsa bir diyeceğim yok, ama biraz dama 
açık Mr ifade koyalbilir miyiz diye aklıma bir şey 
geldi, bunu Komisyon aıcalba düşündü mü veya Mil
li Eğitim Bakanlığı? 5 nci maddemin (b) fıkrası, ya
ni amail'keler içerisinde böyle bir şeye de yer verirse, 
örf ve âdetlerimize de yer verilirse daha çok anlam 
kazanmış olur mu? 

BAŞKAN — Kenıdimize has şekil ve öEellikleriın-
den kastı bu mudur yani diyorsunuz? 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiiMıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani, bu anlatında 
örf ve âdet koyarsak dalha rahatlıkla belirlenir, di
yorsunuz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
Ibunu biraz daha açıklayalım dermek işitiyorum1. 

BAŞKAN — Evet, «Kendimize tas şekil ve özel
likleri» demekle onu kastetmişler zannediyorum. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel, Sekreteri) — Bumu muhafaza ede
lim, «Örf ve âdeti» koyalım. 

iBAŞKAN — Kerre içerisinde de yazılabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, müsaade 
ederseniz, «Milli kültürümüz, örf ve âdetlerimize 
'bağlı kendimize has şekil ve özellikleriyle» dersek de 
olur. 

BAŞKAN — O daıha iyi olur. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Miili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendimize has şe
kil ve özellikler, örf ve âdetlerden gelmiş oluyor efen
dim; öyle bir bağlantı kuruluyor.! 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurunuz Sayın Milli Eğitim Bakamı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Efendim, müsaade buyururlarsa, daha önce 
(bizim önerimize göre 5 nci maddede (g) ve (d) tekli
fimiz vardı; yapılan konuşmalara göre bunlar (f)'ye 
girdiği cihetle biz önerimizi geri allıyoruz. 

BA$KAN — Oldu. 
(Şimdi efendim, bu konuşmalar çerçevesinde baş

ka söz aılmak isteyen arkadaşımuz var mı? Yok. 
5 inci maddenin (b) ve (ı) fıkralarını bu düzelltme-

ılıarîıe yeniden okutuyorum : 
Madde 5 : 
|b) Milli kültürümüz, örf ve âdetlerimire bağlı 

kendimize has şekil ve özelikilıeriylie evrensel külltür 

içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli Ibir-
| lik ve beralberîiiği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü 
I kazandırılır. 
I ,f) Yeni üniversiteler, üniversiteler içinde fakül-
; te, enstitü ve yüksekokullar Devlet kalkınma planları 
; i'like ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretimi 
\ planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulumuın. 

olumlu görüşü veya önerisi üzerine kamumla kurulur. 
ı) Yükseköğretim kurumlarında, 'eğitim öğretim 

süresince, Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk 
j Dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, be

den eğitimi veya güzel sanat dallarından biri de zo
runlu 'ders olarak programlanır ve icra edilir. 

! BAŞKAN — Tamam. 
1 5 nci maddeyi, değişik fıkralarını da okuttuğumuz 
| şekliyle oylarınıza sumuyorum : Kabul edenler.. Eıt-
I mey enler.. Kabul edilmiştir. 

6 inci maddeyi okutuyorum : 

j ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üst Kuruluşlar 

Yükseköğretim Kurulu : 

MADDE 6. 
j a. Yükseköğretim Kurulu; tüm yükseköğretimi 
: düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaiiyet-
j lerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev 

ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu ıtüzıelkişi-
ı ligim© sahip, sürekli görev yapan bir kuruluştur. Yük

seköğretim Kuruluma; Yükseköğrenim Denetleme 
Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi i'le 

; gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendir
me, bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile il
gili 'birimler bağlıdır. 

:b. Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Devlet Başkamı tarafından, tercihan rek

törlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz, 
(2) (Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışım-

j dam, ıtemayüz etmiş üst 'düzeydeki devlet hizraetlleri 
veya emeklileri arasından seçilen altı, 

(3) Genelkurmay Başkanlığınca kendi bün
yesinden seçilen bir, 

(4) Milli Eğitim Bakanlığımca kendi bün
yesinden seçilen iki üye ile, 

(5) 'Üniversitelerarası Kuru'lica, Kurul üye-
. leri dışından ve en az yirmiibeş yıl öğretim üyeliği 

yapmış kişiler arasından seçilen sekiz öğretim üyesiin-
den oluşur. 

j Yukarıdaki (2), (3) (4) ve (5) nci 'bentlere göre se-
İ çilenlerin üyelikleri Devlet Başkanınım onayı ille ke-
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siinleşir. Bu bentlerde bdiirtilenlerin ilk seçimleri bir 
ay, Devlet Başkanı tarafından üyelikleri onaylanma-
yanların yerine yeni adayların seçimleri is© dkıi hafta 
içinde yapılmadığı takdirde, Devlet Başkanınca doğ
rudan atama yapıdır. 

ıc. Kurul üyeliği (Genelkurmay Baskanliğınıca se
çilen üye hariç) sekiz yıldır. Her dkıi yılda bir üyele
rin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle hıerhan-
ıgi bir sebeple kuıru'ldaın ayrılanların yerine yenliden 
seçim yapılır. Süreleri sonla ©ren üyelerin Kurula 
yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir neden
le üyeliğin normal süreden önce sona ermesi hallin
de, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere ye
nisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin sü
resi iki yıldır ve bu süre içinde diğer özlük hakları 
saklı kalmak kaydı ile maaşsız izindi sayılır. Diğer 
üyelerin varsa kurumları ile tüm ilişkileri kesilir. Ku
rul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine de
vamda yaş haddi yoktur. 

Devlet Başkanı, Kurul üyeleri arasınidan dört yıl 
'süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul, üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Baş
kanın görevlendireceği başkanvekillerinden biri baş
kanın bulunmadığı hallerde ona vekâlet eder . 

Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde ku
rula katılır ve başkanlık eder. 

Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişi
dir. 

d. Yüks'eköğre'tim Kurulu üyelerinin ücretleri, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yük
sek devlet 'memuruna ödenen aylığın (ek gösterge, 
yan ödeme ve tazminatlar dalhıil) iki katımı geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bunlardan 
emekli olanların maaşlarının ödenmesine devam edi
lir. 

ıe. Yüksek öğretini Kurulu, üyeleri, kamu yara
rına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yap
ma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçidi görevler 
dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel 
kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlenldirme dışında her
hangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, top
lam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ay
rılmış savılırlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 

— 16 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, eğer izin verirseniz, daha önce 
zatıâiileri de buyurdular, ben de yine bölüm içerisin-
do maruzatta bulunmuştum. 

YÖK'ün başkanı, tabii tarafsız olarak, Sayın Dev
let Başkanımız tarafından seçilecek. Bunun görev 
yapmasındaki tutumu, tarafsızlığınıza hiçbir surette 
halel getirmeyecek, bu doğrudur ve bunda da bizim 
hiçbir şüphemiz yok Sayın Başkanım. Bizim bütün 
endişemiz, Milli Eğitim Bakam olarak ben ve arka
daşlarımın endişesi şu : Aşağıdan bütün yetkiler, gö
rev ve sorumluluklar yükseköğretimde yukarıya doğ
ru kaymış ve YÖK'ün üstünde temerküz etmiş ço
ğunlukla, bir ağırlık var. YÜK bu ağır yükün içeri
sinde, devletin sistemi ve hiyerarşı'k düzen içerisinde 
tek başına görülüyor yasanın ıçmde, dayanacağı bir 
yer yok. Daha önceki yasada iki noktada dayanabi
liyordu, tespis ettiğimiz İ750'de 7 nci madde, 41 ve 
71'de de bütçeli olarak. Fakat; şimdi bakan gitmeye
cektir. Çünkü, daha önce de yükümlü olduğu halde 
('bunlar var) hiçbir surette ilgilenmemiş ve gitmemiş
tir ve gideceğini de ben çok şüpheli karşılıyorum ge
lecekte, ihtiyari bırakıldığı takdirde. 

Böyle olunca, Sayın Başkanım, ileride, ben öyle 
sanıyorum ki, bu ağır yükün, çok geniş planlamaları 
yapacak, ne bir karargâhı var bu YÖK'ün, tam ola
rak teşkil edeceğiz; ama, çok bir ağır yük. Ben bunu 
rahatlıkla bugün gördüm. Şimdi üniversiteler, akade
miler ve yüksekokullar da, ileride gelirse (ki gelin
mek için tensiplerinizle ileride kanunlaşacak) 13CI ta
ne, bunların yükünü YÖK'ün kaldırabilmesi için 
mutlaka bir yere dayanması lazım, ya bir bakanlığa, 
bir bakanlık olarak, mesela Üniversiteler Bakanlığı 
gibi veya olmadığı takdirde, geniş bir teşkilatı olan 
Mıilli Eğitimin her ünitesinden ve biriminden yarar
lanacaktır. Ancak, kendisini koruyacağı, Bakanlar 
Kuruluna eğer iş intikal ederse, orada kendisini sa
vunacak bir kimse yok. Çünkü Milli Eğitim Bakanı 
yasal olarak dışarıda, gelirse başkanlık edecek; git
meyeceği gayet rahatlıkla söylenebilir. Çünkü geniş 
tecrübe var 1750'den, elimizde mevcut. 

Şimdi bu durumun içerisinde, Sayın Başkanım, 
acaba, bu ağır yükün içerisinde, biz eskiden beri 
özerklik durumundan yakınırken, YÖK de, YÖK'ün 
başkanı da hepsi çok iyi görevler yapacaklar; ancak, 
dertlerinin Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmesinde 
acaba onu savunabilecek kim olacak? Çünkü yasal 
bir dayanak olmayınca, bunun bütün planlama, prog
ramlama, işlerini, güdümünü kim yapacak? Bunun 
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içerisinde sarih bir hüküm bulmak mümkün olma
dığı için, çok endişe ediyorum ki, ileride YÖK kendi 
içerisinde ve etkisiz kalacak; fakat görevi çok, ağır
lıklı, fakat iş yapamaz duruma acaba gelir mi diye 
endişe duyuyorum. Bunun içerisine, tabii YÖK'ün 
gerek kamu tüzelkişiliği, gerekse özerkliklerini zede
lemeyecek şekilde gerçekten hükümler konmak sure
tiyle, bundan direkt olarak hükümette üye olan, mad
de 91, anayasanın hükümleri belki buna benzer gele
cek, bilmiyorum; ama, kanun teklifi dahi mutlaka 
Bakanlar Kurulu ve bîr üyeye, mecliste, parlamento
da bir üyeye düşüyor. Oradan özerk durumda olan, 
bir kanun tasarısı sunmak durumunda bulunan, bir
çok görevleri olan YÖK, Bakanlar Kuruluna kararı 
nasıl ulaştıracak? Milli Eğitim Bakanlığı yoluyla di
ye bir hüküm de yok, böyle bir bağlantısı da yok. 

Böyle bir durumun içerisinde, kanunları yaptığı 
işler ve hizmetler acaba İçendi içerisinde kalır mı? 
Mesela şimdi yüksek malurnlannız, Genelkurmayımız 
da Milli Savunma Bakanlığı yoluyla kanun tasarıla
rını ancak Bakanlar Kuruluna sevk edebiliyor ve 
gönderebiliyor, götürüyor. Bunun dışında başka bir 
yolu yok bugün için. Bilmiyorum ileride nasıl ana
yasaya konacak? Bu bakımdan, yeni bir düzen, güçlü 
bir düzen getiriyoruz, devleti de getiriyoruz; fakat, 
devletin dışında kalır bir şeyi var; zincirleme bu hük
mün içerisine giremez gibi bir şey var. 

Eğer tensipleri olursa, Milli Eğitim Bakanı, ileri
de tabi anayasa ile de düzenlenebilir, tarafsız bir dü
zene getirilebilir, başka bakanlıklara da, yüksek tak
dirlerinize maruz; böyle' olmak suretiyle Milli Eğitim 
Bakanını direkt sorumlu tutmak düşünülebilir. Milli 
Eğkim Bakanlığının gayet geniş kadrosu var, mesela 
Bütçe Plan Genel Müdürlüğü var. Hatta bu kanun 
yürürlüğe girer girmez sahipsizdir de. Şüphe olma
sın Sayın Başkanım, biz bunun üzerine yürüyeceğiz, 
bunu getireceğiz, bu çoik hayati bir mesele; ama, ya
sal bir dayanağı yok ve olmayacak diye düşünüyo
ruz ve bu kadar güçlü bir kurulu,çalıştıramayız diye 
de endişe ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde sizin teklifiniz, Başkanı 
otomatikman Milli Eğitim Bakam olsun... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet. Başkanının, Milli Eğitim Bakanı olmasını 
ben, eğer tensip buyurulursâ, teklif ediyorum. Bir 
yerde de, gerektiğinde teferruatlı olan kısımları me
sela bütçe, yatırım vesaire işleri yapmakla yükümlü 
Milli Eğitim Bakanlığının teşkilatı olsun; geniş bü
yük bir teşkilatı var, hepsini yapsın. 

BAŞKAN — Bence bunun en iyisi, Yükseköğre
tim Bakanlığı kurmak, Fransa'da olduğu gibi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Değiştirdiler Sayın Başkanım. Şimdi yeni idare 
(rapor aldım bizim kültür ataşesinden) Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlamışlar. 

BAŞKAN — Kaldırmışlar mı o Bakanlığı? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Yeni kaldırdılar, 1 ay önce kaldırdılar; Milli Eğir 
tim Bakanlığına bağlanmış. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
(Başka söz almak isteyen? Buyurun Orgeneral Sa

yın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

Milli Eğitim Bakanının tabii dayandığı noktalar hak
lı. Hakikaten bu YÖK'ün dayanacağı hiçbir şey yok. 
Hele şu anda yapılacak işler bakımından tabii kendi
leri onlarla mecburen ilgilenecekler; ama, yasal ola
rak ve bir şeye bağlı değiller. 

Şimdi bizirn bütün arzumuz, YÖK'ün politikanın 
dışında kalmasıdır. Şu anda anayasa da henüz çık
mamıştır. İleride, tasarılarımızın arasında Milli Eği
tim Bakanlığının tümüyle zaten politikanın dışında 
kalmasını biz düşünüyoruz. Daha anayasa çıkmadı; 
ama, böyle bir tasarı da var. Zâtıâiinizin buyurduğu 
gibi ayrı bir bakanlık da mevzu bahis olabilir; fa
kat, şu anda bu işlerin yürütülmesi için şimdilik bu 
kanunla bu bağlanır. Anayasa çıktığı zamanki (alına
cak statüye göre, YÖK ya burada, ya o yeni kuru
lacak bakanlığa bağlanmak suretiyle arzuladığımız 
politika dışında kalması sağlanabilir. 

BAŞKAN — Zaten Milli Eğitim Bakam bu ku
rulun başkanlığını alırsa, nihayet bir şey hakkı ola
caktır. O kurula istediğini yaptıracak demek değildir. 
Yine orada o kurulun vereceği karar çerçevesinde 
hareket edecektir. Gerçi Kurulun çoğunluğu belki 
devlet sektöründen olacaktır; ama, bu demek değil
dir ki, bakanın dediğine hepsi albdühu desin. Bir nok
tada haklıdır Milli Eğitim Bakam. Bunun ihtiyaçları
nı vesairesini Bakanlar Kurulunda ve Mecliste kim 
savunacaktır? Özerk bir kuruluş bu şimdi, hiç kim-
'seye bağlı değil. Bunu kim temsil edecektir? Bütçesi 
konuşulacak, bazı şeyler olacaktır orada. Milli Eği
tim Bakanı da o zaman, «Ben gitmedim ki bunların 
içine, burada YÖK'ün başkanı gelsin kendisi izahat 
versin» diyebilir. 

Komisyon ne diyor bu konuda? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, malumu-
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nuz, bu madde düzenlenirken daha önce de tensip
lerine arz edilmişti; YÖK'ü, üniversitelerin, yüksek
öğretim kurumlarının mütevelli heyeti olarak takdim 
edilmişti. Zatıâlilerine ve bugün malum, üniversite
lerin özerkliği söz konusu idi. Bu özerklik üniversi
telerden alınarak sadece YÖK'e verilmek suretiyle, 
'bugün üniversitelerin bu konuda alışkanlıkları, bu 
'konudaki zatıâlilerine o gün sunulan dünya örnekle
rinde de olduğu gibi, kısmen yükseköğretimin özerk
liğinin bu kurumun bünyesinde toplanması suretiy
le... 

BAŞKAN — Biz özerkliğe bir şey demiyoruz ki, 
tarifinde 'belirtilmiş, «a» fıkrasında hiçbir değişiklik 
yapmıyoruz : «Yükseköğretim Kurulu; tüm yüksek
öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının 
faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine veri
len görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve ıkamu 
tüzelkişiliğine sahip, sürekli görev yapan bir kuruluş
tur. Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim De
netleme Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer
kezi gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değer
lendirme, bütçe, yatırım ve koordinasyon faaliyetle
ri ile ilgili birimler bağlıdır.» 

Bunda bir şey yok, gene özerk. 
Bütün konuşmalar şu noktada toplanıyor : 

Başkanı kim olsun? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
'Komisyonu Başkanı) — O gün de zatıâllerine sunul
duğu gibi sayın Başkanım... 

BAŞKAN — Biliyorum ama, o gün aklımıza gel
medi. Bunun bütçesini kim yapacak, Meclise kim 
verecek?. 

Mesela, Genelkurmay Başkanlığının işini Milli 
Savunma Bakanlığı üstlenmiştir. Gider Mecliste, 
bütçesinde vesaire konularda o üzerine alır ve yapar 
'bu işi. Bu kanunda buna ait hiçbir kayıt geçmiyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi benim anladı
ğım kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığının önerisi 2 
'bölümden oluşuyor: 

1. Bu teşkilatın Milli Eğitim .Bakanlığına 'bağlan
ması; yani Milli Eğitim Bakanlığının bir parçası ol
ması. 

BAŞKAN — Öyle midir? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Ben öyle teklif etmiyorum. Bütçesiyle ben uğra
şacağıma göre... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 

arz edeyim, sonra zatıaüniz izah edersiniz. 
Benim anladığım bu efendim. Dediler ki, YÖK'ü 

tamamen Milli Eğitim Bakanlığının içine almak ve 
bunun bütçesine, teferruatına kadar uğraşmak ve 
başkanı da ben olayım, yani MiMi Eğitim Bakanı. O 
halde bir başkanlık meselesi var, bir de bu teşkilatın 
•Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi içine entegre edilmesi 
var. 

Başkanlık meselesi tartışılabilir; o ayrı «bir mesele; 
ancak YÖK teşkilatının Milli Eğitim Bakanlığının 
'bir parçası, bir müsteşarlığı haline getirilmesi; o bam
başka bir mesele. Öyle olsa, üniversite özerkliği yok 
demektir. 

Milli- Eğitim Bakanının YÖK'ün başkanı olması 
meselesi ise, üzerinde hakikaten ciddiyetle durulacak 
bir meseledir. Milli, Eğitim Bakanı YÖK'ün başkanı 
olduğuna göre; YÖK devamlı faaliyette bulunacak 
bir kuruluş, 24 saat çalışacak bir kuruluş ve her an 
karar alacak ve karar mekanizmasını işletecek, icra
atını işletecek bir kurum. O halde Milli Eğitim Ba
kanı, Mili Eğitim Bakanı mıdır, YÖK başkanı mı
dır? YÖK'te mi zamanını 'geçirsin, Milli Eğitim de 
mi zamanını geçirsin? Buna zaman olmayacaktır, 
faaliyetini takip edemeyecektir. 

Eğer Milli Eğitim Bakam teeerrüt eder Yüksek-
eğitim Bakanı olursa o zaman bir şey yok. Yükseköğ
retim bakanlığı yapalım. Yüksekeğitim Bakam der
seniz ayrı 'bir bakanlıktır; bu, ayrı bir bakanlıktır. 

Ancak bizim idare bayatımızda Milli Eğitim Ba
kanlığının Cumhuriyetin kurulduğu günden beri ne 
derece 'toparlanamayan, savruk, Ikontroldan uzak ve 
bir türlü kontrol altına alınamayan, merkezi kontrola 
tabi tutulamayan, kırık dökük bir bakanlık: olduğu 
da malumdur. Bütün şikâyetler burada. O bakımdan 
Mıiili Eğitim, ancak kendi bünyesi içinde olgunlaş
mak, toparlanmak vaziyetinde liken, buna bir de yük
seköğretim kurullarının yükünü sırtına vermek ıgibi 
ikinci bir kambur daha ıkoyacağız. O bakımdan Milli 
Eğitim Bakanı, üniversiteler ve yükseköğretim kuru
lunun üyesidir. Yükseköğretimin bütün işlem ve ey
lemleri Parlamentoya karşı Milli Eğitim Bakanı ta
rafından savunulur. Bu muvafıktır. Tıpkı Genelkur
mayın olduğu gibi. Genelkurmayın Meclisle alakası 
yok ama, kanunlar çıkıyor, işliyor vesaire. 

Bunun gibi işler bugün de aynı şekilde yürütülü
yor. Üniversite kanunları, üniversitenin bütçesi Mili 
Eğitim Bakanlığı kanalıyla işlemektedir. Ancak üni
versiteler özerktir. Kendisinin bütçe teşkilatı, kendi-
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sinin idari teşkilatı bütün bunllan hazırlayıp Mili 
Eğitim Bakanı kanalından Parlamentoya intikal eder. 

Bu 'bakımdan eğer özerklik", gerçekten özerklik 
istiyorsak, ama devlete bağlı ıbir özerklik işitiyorsak, 
Mili Eğitim Babanının fiilen bunu YÖK'e vermesi, 
bu kurulun üyesi olması, hatta şeref üyesi olması; 
faikait 'bu kurumun 'bir istiklaliMn de bulunması, bu 
istiklalimin ıgerektiği hareketleri de kanunlardan esinle
nerek yapması ve icap eden ılalve kanunların, talimat
ların Mlilili Eğitim Balkanı kanalıyla yasalaştırması 
daha uygun 'bir 'hareket olur kanısındayım Sayın Baş
kanım. 

. IBA.ŞKAN — Yani siz diyorsunuz ki, Milli Eğitim 
Bakanı başkanlık yapmak istiyorsa zaten açık kapı 
bırakılmış, 'başkanlık yapar. Normal olarak 'başkanı
dır 'ama, iher gün çalışacak bir kuruma Mili Eğitim 
Bakanının gelip 'her gün başkanlık yapması mümkün 
değildir. Binaenaleyh bir başkan seçilsin, ama mü
him Ibazı toplantılarda gelip kendisi de katılabilir. 
Başkanlığını zaten kanun vermiş, diyorsunuz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
MtLLİ EĞtTtM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın 'Başkanım, 'benim 'her halde daha iyi akset
tirmem mümkün olamadı; müsaade ederseniz arz 
edeyim. 

'Sayın Generalim gibi o kadar derine ben gitme
dim ive düşünmüyorum da. özerkliği zedeleyeceik 
hiç bir şey de aklımdan geçmiyor. Aklımdan ve dü
şüncelerimden geçen yegâne şey şudur : 

Bu yükseköğretim ortada kalacaktır. Kimse ne 
Bakanlar Kurulunda sahip çıkacak, ne Mecliste sa
hip çıkacak, ne bakan 'bir daha uğrayacak, işte 1750 
sayılı Kanunun 7' nci maddesinde Başbakan, Denet
leme Kurulu Başkanı, onun vekili Milli Eğitim Ba
kanı ve olmadığı zaman Milli Eğitim ©akanı yasal 
olarak da üniversiteleri denötleme yetkisine sahip; fa
ikait bir gün dahi gitmemiştir. 

iŞimdi 'bu durum içerisinde iki tane başkan var 
YOK*te. Birisi ihtiyari1 başkan; binisi hakiki, Sayın Dev
let Başkanı tarafından seçilen başkan. Onun yanınla 
hiçbir Milli Eğitim Balkanı - ben de tereddüt ederdim -
gitmez, oturmaz. Çünkü bir şey olacak, ancak davet 
edecekler ki olabilecek, 

Ancak şurası muhakkak kiı, her başkan mutlaka 
her zaman her yerde bulunmaz. Ben Devlet Mimar
lık Akadernilerinin, diğer akademilerin de başkanı
yım. Yılda 'kaç defa toplanılır? 'İki defa gittim. Hiç 
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gerek yok, gitmesi de önemli değil; onların başında 
bulunmaya da gerek yok. 

(Bakanlıklarda bulgun »(zatıâlileri de takdir buyu
rurlar) ve her zaman ve her yerde geniş toplantılar 
yapılıyor. Hepsinden de sorumlu, en üstteki kişidir; 
hepsinde bulunmasıda mümlkün değil, zaten bulunmu
yor. Ama önemli kararlarda ve esas yetki, görev ve 
sorumluluk, yasal olarak kendi içerisine girecek. Eğer 
kabul edilirse, balkan bunu omuzlarında hissederse, 
benim kanıma göre gitmese de bunu yürütecektir ve 
yürütmeye mecburdur. Eğer öyle değil ihtiyari ise, 
işler hep ihtiyari gidecek, her yerde, Bakanlar Kuru
lunda da böyle gidecek ve parlamentoda da böyle 
gidecek. Çok korkarım 'ki, bir düzene getirmek için 
çok güzel çalışmalar, çok iyi esaslar önerdiğiniz bu
günkü şu sistem içinde buna (muvaffak olamayacağız. 
O bakımdan elimde; diğer devletleri die inceledik, Al
manya'da dahi eyalettin maarif bakanlıklarına bağlı, 
hepsine bağlı, Fransa'da da simidi yeni bağlandı. 

O halde, biz tabii onları taklit edelim anlamımda 
değil; bir de memleketinizin gerçekleri var. Benim 
bütün korkum, devlet 'statüsü İçerisinde bir yerde tek 
başına; fakat görev, yetki ve sorumlulukları gayet ge
niş, iş yapamaz duruma gölebiliyor. 

Komisyon Başkanı arkadaşım da ifadesinde müte
velli heyetten bahsetti. İBu mütevelli heyet durumunda 
ise bu4ş gayet ayrıdır. Nedeni şu efendim: 

Alalım Orta Doğu'yu, Otfta Doğu'da mütevelli he
yet var; ne yasa yapar, ne programı doğru dürüst dü
zenler. Burası öyle değil efendim. Devletle irtilbatlanı-
yor, en üst düzeye kadar 'irCibatlanıyor, Parlamentoya 
kadar irtîbatlanıyor. Bu, irtibatsız ve etkisiz bir duru
ma girerse, ümitlerimiz çok boşa çıkar endişesini ben 
taşıyorum. Sayın Generalimin buyurdukları gibi, Ba
kanlığın içerisine girsin, ona bağlansın, bir genel mü
dürlük olsun gibi, bilmiyorum belki ağzımdan çıktıy
sa ama, sanıyorum dikkatli konuşuyorum; böyle bir 
şey arz etmiyorum. 

Sayın Başkanımı orada şunu arz ediyorum : Çok 
geniş bir teşkilata maruz olarak faaliyetler sürdüre
cektir. YÖK^ün alacağı görevleri okudum ben, çok 
dikkatli okudum, çok çalıştık üzerinde biz bunun, 'da
ha önoe de çok çalıştık; bu görevleri bugünkü haliyle 
üç tane küçük teşkilatla yürütemeyecek. O bakımdan 
teferruatı, Milli Eğitim Bakanlığının ünitelerinden! 
faydalanarak alınsın; YÖK'e gelsin, sekreteryasına tes
lim edilsin, YÖK karar versin. Şu, şu, şu hususlar ya
pılacak desin. Onun alacağı görevler teferruat ve ka
rargâh çalışmaları (Karar kademede değil, kesinlikle 
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hayır) ancak teferruata müstenit olan kısımlar (Devleti
miz her teşkilatı kurmaya yetmez; YÖK'ü de kura
mayız, üç senede kuramayız) onlarda yardımcı olsun 
anlamım taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı ke
sinlikle sorumlu değil. Sorumlu olan YÖK ve Ba
kan; fakat YÖK, Milli Eğitim teşkilatından da fay
dalansın, diye teklif ediyorum. Yeni bir bakanlık ku
rulursa tabii büyük bir teşkilat gelir; Üniversiteler ve 
Yüksek Kurumlar Bakanlığı olarak teşekkül «der. 
Milli Eğitim Bakanlığı 'da o görevi o zaman yap
maz, diye ben teklif ediyorum. 

Sanıyorum ki, makul ölçüler içerisinde bu ka
yıtlarla da özerkliği de, (Zatıâlilerıi de buyurdular) ve 
kamu tüzelkişiliği de hepsinin üzerinde temerküz ede
cek bir kurul. Bakanın bir tek reyi var. Ancak omuz
larında büyük bir yük; o kurulda her zaman gölgesi 
ve onun da yetkileri var. Onlar tarafından da idare 
edilebilir, diye düşünüyorum. 

Talbii her şey tensiplerinize bağlı, maruzdur. Arz 
ederim. 

'BAŞKAN — Şimdi o hailde benim özet olarak an
ladığım, 6 neı maddenin (c) fıkrasının üçüncü ben
dinde «Devlet Başkanı, Kurul üyeleri arasından dört 
yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkam da Kurul üye
leri arasından iki tane başkanvekili seçer» diyor; bu 
kısmın değiştirilmesini istiyorsunuz siz 'değil mi, di
ğer taraflarımda herhangi bir şey yok?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır, hayır, başka bir şeyim yok. 

BAŞKAN — Yani başkan, normal olarak Mdİi 
Eğitim Bakanı olsun. 

Ama o, hiçbir zaman her gün yapılan toplantılara 
katılamaz, yine başkanvekili olan kişi yürütecektir 
bu görevi?... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bunu arz ediyordum. 

BAŞKAN — Bir orasını değiştirelim. Yoksa Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluş olarak değil?... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Hayır efendim, kesinlikle böyle bir maruzatta bulun
muyorum. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başkan, 
bir şey söyleyebilir miyim?... 

(BAŞKAN — Buyurun efendim, Oramiral Tü-
mer. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 
ikonuda (b) fıkrasının 5 neti paragrafında, «Üniverslite-
lerarası Kurulca, Kurul üyeleri dışından ve en az 
yirmıiibeş yıl öğretim üyeliği yapmış» denilmektedir. 

j Bu öğretim üyeliği herhangi bir öğretta üyeliği mi-
I dir, yoksa yükseköğretim üyeliği midir?.^ 
I Bunun açıklanmasında herhalde yarar var, yok-
I sa bir ilkokul öğretmeni de acaba seçilir mi?... 
I Bu konuda yalnız «25 yıl öğretim üyeliği» de-
I nilmektedir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Üniversitelerarası ku
rul kendi dışından seçiyor. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Kurulca, ku
rul üyeleri dışından» dediğine göre?... 

BAŞKAN — Lise ve ortaokullardaki öğretmenlerin 
I ismi öğretmendir. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
I Öğretim üyeleri, profesör, doçent ve yardımcıları-
I dır malumları., 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, prbb-
I lem değil demek ki. 
I ikinci esas görüşülecek konu, benim bü konuda 
I arz edeceğim husus, eğer Milli Eğitim Bakanımız bu 

kurulun başkanı olarak bu kanunda ifade edilirse, 
kesinlikle üniversitelerin, Yükseköğretim Kurumunun 

I özerkliği ortadan kalkar. 
'Binaenaleyh, yani doğrudan doğruya Mili Eği

tim Bakanının bu kurulun başına kesinlikle kanunda 
I geçmemesi çok daha yararlıdır. 
I (a) fıkrasının son satırında... «bütçe yatırım ve 
I koordinasyon faaliyetleriyle ilgili' birimler bağlıdır» 

denilmektedir. 'Şimdi demek ki, Yükseköğretim Kuru
lunun bütün hizmetlerini görecek bir karargâhı mev
cut efendim. Bunun teşkilatı nasıl olacak? Bu daha âe-
ride tespit edilecektir. Şimdiden «İşi göremez» gtiıbi 
ifade edilemez. 

Eğer yine bir aksaklık var ise ve çok kalabalık 
I olur diye düşünülürse, bu «bağlıdır» dan sonra bir 

satır ilave edilerek, «Bu hizmetler Milli Eğitim1 Bakan
lığınca sürdürülür» yahut «Yürütülür» kelimeleri ila
ve edilerek, bu 'belirtilen aksaklıklar giderilir, diye dü
şünmekteyim, 

Yani bu kanun, hizmetlerini kendi karargâhı i e 
yürütür, ancak Milli Eğitim (Bakanlığının da ilgili bi
rimlerini kendi adına da çalıştırabilir. Çünkü, zaten 
Milli Eğitim Bakanımız bu kurula katıldığı zaman baş
kanlık görevini alıyor. Bu da bir hal tarzı diye düşün
düm efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda başka söz almak 

isteyen var mı ... Yok. 
Milli Eğitim Bakanımızın bu konuda bir öner-

I gesi vardır, okutuyorum efendim ; 
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Milli GüvenLk 'Konseyi »Başkanlığına 
Yükseköğretim Kanunu Tasarısının 6 ncı mıadde-

isinin (C) fıkrasının .üçüncü paragrafının aşağıdaki se
kilide değiştir'ilmes'inıi arz v>e tekllif ederim. 

Hasan Sağlam 
Milli Eğitim Balkanı 

MADDE 6. — ( C ) . . . . 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Eğitim Ba

kanıdır. Kurul Başkanı, kurul üyeleri arasından \M 
yıl süreyle lilkÜ basjkanıvekili seçer. Başkanın görevlendi
receği başlkanveiküilerinıden biri, başkanın bulunmadığı 
hallerdeı ona vekâlet eder^ 

BAŞKAN — Evet, ışkndi bu önerge üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim lehte veya aleyhte ola
rak? 

Orgeneral Şahlinkaya, buyurun efendim.! 

ORGENERAL TAHSÎN ŞAHÎNKAYA — Sayın 
Başkanım), tabii kanunla bazı söyler düzenlenirken 
'bununla ilglil'i bazı şeylerin de düzenlenmesi lazım. 

Eğer Milli Eğitim Bakanı - bundan evvel konuş
muş olduğumuz gi'bü - mutlaka partiler dışı (bir kişi 
olacalk da Devlet Başkanı tarafından seçilecek'se, bu
nun ona bağlılığı Ibelki düşünülebilir efendim. Ancak, 
eğer Milli Eğitim Bakanlığı bir siyasi partlinin üyesi 
olarak, bakan olarak geçer de Yükseköğretliım Kuru
luna müdahale edecek olursa, o zaman bunun özerk
liği ortadan kalkar. 

FalkaJt bazı ihtiyaçlar da var, o ihtiyaçlarını gider
mek içlin de ımu'tlaka ibir yere dayanması lazım. Yani 
dayaramaıyacak olursa muallakta kalır, kimse bu so
rumluluğu, (bu yükü üzerine almak suretiyle Yüksek
öğretim Kurulunun işleıM yapmaz. 

Bu yönüyle, bunu düzenlerken efendini - tabii bu 
çok erken, Ibaşlka düzenlemelerin de yapıkniş olması 
lazımdı - eğer o noktalar ,gibi, buna oenzer bazı dü-
ışüncelerJıe lilgili olarak bazı buluşlar olursa, o zaman 
bunun özerkliğine katiyen halel gelmez. Zira Devlet 
Başkanı tarafından seçilen kurul başkanı gibi Öbürü 
de seçildiği için, bu tamamen özerk olarak ortada 
kalır Başkanım. 

Ben bunu,arz dtmek işitiyorum* 
'BAŞKAN — Evet teşekür ederim, 
Buyurun Orgeneral Celasun. 
ORGENERAL ,SEDAT OELA'SUN — Sayın Baş

kanım, şimdi Yükseköğretim Kurulunun Başkanı, 
Devlet Başkanı tarafından seçildiği müddetçe Milli 
Eğitim Balkanının hiçbir rolü olmaz efendim, o heye
te istediği kaldar başkanlık yapsın, ikinci planda ka
lır. 

Çünkü, 'Devlet Başkanınca seçilen bir başkanın 
karşısında Milli Eğittim Bakanı daima ikinci planda 
kalır ve fonksiyonunu yürütemez. Çünkü, Devlet Baş
kanının seçtiği !bir biaşkana karşı da, karşı gelemez. 

Fakat 'biraz evvel diğer üyelerin d'e ifade ettikleri 
gîbi, hakikaten 'bir yere bağlanması lazım bunun. 

ıŞimld'i efendim, bu muallaktan kalan bir kuruluş 
oluyor ve ben de aynı görüşteyim, şayet Milli Eğitim 
Bakanı tarafsız olursa ve Anayasada da tarafsız 
İbir bakan olarak yer alırsa, bu kurulun başkanının' 
'Milli Eğildim Bakanının olması lazımdır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Sayın 

Başkanım, daha evvel arz etmiştim, ama. biraz daha 
açıklayayım: 

Simidi kamuoyundaki endişe de bu; bakan, bıir 
parti üyesli olacaktır; paritıi üyesi olunca da özerklikle 
bunun alakası olmayacaktır. O halde bakanla bunun 
'ilişkisini kurmamak lazım. 

Biz de ıbuna inanıyoruz. Fakat şu anda bir realite 
var; bu kurulun çok önemli görevlerini hemen icraya 
Ibaşlaması 'gerekiyor, bir dayanağa da ihtiyaç vardır.; 

Kendileri de bir başka şekilde ifade ediyorlar, di
yorlar 'ki: «Eğer siz devamlı kalacak olsanız mesele 
yok. Bu bakanlığın yetkisi altında biz bunu engelleriz, 
ama siz gittikten sonra iş eskiye döner dönmez poli
tika başlayacaktır.» 

Eğer biz, Milli Eğitim Bakanlığını partiler üsltü bir 
hale gdtıireoeksek - ki, bunu düşünüyoruz - geçici bir 
süreyle bunu verel'im, zararı yok (Ibiziım ne kadar 
süre burada kalacağımızı da söylemek mümkün de
ğil ama), başkanlığını yapsın; fakat Anayasa çıkarken 
bunu mutlaka düzenlemek zorundayız. 

Ya Milli Eğitim Bakanlığına yahut başka bir ba
kanlık olarak üniversiteler bakanlığına bağlanmasında, 
mutlaka ayrı bir bakanlığa bağlanmasında ihtiyaç var
dır; buradaki görüşmeler sonunda vardığımız kanaat 
budur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi efendim, bütün mesele şuradan doğuyor; 

Buna kim sahip çıkacak, bunun karargâhı yoktur? 
Var esasında, o karargâh kurulacak, demin oku

duk o maddeyi, büyük bir karargâh olacalk bu, yani 
sekreteryası olacak; ama bunu Balkanlar Kurulunda 
İkim savunacak; Mecliste; yasama organlarında kira 
savunacak? 
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Buna ait bor kayıt yok. Bir fıkra olarak sonunda, 
«Yükseköğretim kurumlarının (Bakanlar Kumlunda 
ve yasama organlarındaki bütün faaliyetlerinden Mil
li Eğitim Bakanı sorumludur deriz. Bir madde, bir 
fıkra konur, ona ait bir şey koymak istiyorsak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Ona ait kayıtlar var 
efendim. Mesela şöyle bir kayıt var, 7 nci maddede. 
7 nci maddenin (d) 'bendinin 1 nci fıkrasında t diyor 
ki: «Yeni üniversite Ikurulmasına (yani bu da kendi 
başına buyruk değil YÖK'de) ve gerektiğinde (birleş
tirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Başba
kanlığa (ki bunu çevireceğiz Milli Eğitim Bakanlığı 
diye) sunar.» 

Altındaki hemen 2 nci fıkra, «Üniversite, fakülte 
ve yüksekokulların açılması, işletilmesi vesaire ile il
gili şimdi tasrih ettiğim şeyler, ki, Öbür tarafına geç
miştir, (bunlar da yine Mili Eğitim Bakanlığına bağ
lıdır. Bütçe faslında ise, hazırlanan bütçe umumi hü
kümlere göre zannediyorum M ü Eğitim Bakanlığı 
kanalıyla verilir. 'Bu zaten bu vesileyle yer almıştır, 
Milli Eğitim Bakanlığı kanalından bu YÖK'ün yasal 
ye mali işleri yürütülecektir; zaten fazla bir değişiklik 
olaralk ıgelmiş değil 

BAŞKAN — Efendim mümkün değil. Mili Eği
tim Bakanı ıkalkıp da Bakanlar Kurulunda veya Mec
liste «Ben 'buna karışmam» diyemez. Böyle şey ol
maz. Bu yükseköğretimdir, bir küldür bu: İlkokul, 
ortaöğretim, yükseköğretim. Ben YÖK'ün başkanı 
değilim 'diye Mili Eğitim Bakanı kalkıp da Mecliste 
o gelsin cevap versin diyemez. Bu neye benzer? Ada
let Bakanı mevcut kanunlara göre cezaevlerine ka
rışamaz. (Yani oradaki gardiyanların atılmasına fa
lan savcı ıkarışır), Danıştaya karışamaz. Yargıtaya 
karışamaz, Yüksele Hâkimler Kuruluna karışamaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUG (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Mahkemelerin hiç 
birisine karışamaz. 

BAŞKAN — Mahkemelerin hiç birisine karışa
maz. Ama diyebiliyor mu ki, Mecliste veya Bakan
lar Kurulunda, bunu bana sormayın diye. Nitekim 

bir gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında zama
nın Adalet Bakanı bunu dile getirdi, ama dert olarak 
dile getirdi, dedi ki: «Ben hiç birisine karışamıyo
rum ki, bana soruyorsunuz soruyu, mahkemeler niye 
çabuk bitmiyor, etmiyor falan diye. Çağırın Anaya
sa Mahkemesi Başkanını, çağırın Danıştay Başkanı
nı, Yargıtay Başkanını ona sıorun. Benim onlar üze
rinde bir şeyim yok.» Ama Ibunlan bir dert olaralk 
söyledi. Fakat onların bütçeleriyle, Adalet Bakanlığı 
camiasını ilgilendiren bütün konularda yine de söz 
alıyordu ve savunuyordu. İşte bu da bunun gibi. 

Milli Savunma Bakanlığını ele alalım. Genelkur
may Milli Savunma Bakanlığına bağlı değildir; ama 
Mecliste çıkıp da '«Baha ne, gelsin Genelkurmay 
Başkanı sizıe Ibu hesabı versin» dememiştir hiç bir za
man, gene de onu savunmuştur, Yani Miti 'Eğitim 
Balkanı bunu yürütür esasında. Bağlarsak ne olur? 
Başkan Yardımcısını da Milli Eğitim Balkanı seçecek, 
o yetkiyi de ona verdik sizin önergenize göre; o tak
dirde Mali Eğitim Bakanlığına bağlanmış bir ünite 
olur bu. Aynen ilköğretimde 've ortaöğretimde oldu
ğu gibi ona bağlı bir müessese haline gelebilir. Ger
çi yine özerktir; ama ismen özerktir, diğer tarafia-
rıyla ona bağlı bir müessesedir, ileride Anayasa çık
tıktan sonra, eğer bu Anayasada bu konu ele alınır 
ve bazı bakanların partilerden değil de partiler üstü 
olması prensibi benimsenirse, yani Adalet Bakam 
gibi, Mili Eğitim Bakanı gibi, İçişleri Bakanı giibii 
bakanların partiler üstü olması benimsenirse ve Ana- * 
yasaya böyle bir hüküm girerse, o zaman mesele yok 
zaten, bu oraya bağlanır. Ona paralel olarak, Ana
yasaya paralel olarak bu Yükseköğretim Kanununda 
yeni bir değişiklik yapılır. Bu olmadığı sürece bu teh
likelidir. Bütün yükseköğretim kurumları, üniversite
ler devamlı olarak «'Bizim özerkliğimizi kaldırdılar» 
diyebilirler. 

Bunu oylamadan evvel 15 dakika ara vereceğim, 
aradan sonra (hem bu önergeyi hem de maddeyi oy
layacağım. 

Saat n.ÖO'de toplanmak üzere birleşime 15 daki
ka ara veriyorum. 

Kapanımı Saati: 16.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma fikuti : 17.10ı 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkam, Genelkurmay ve Mili Güvenlik Konseyi (Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MM Güvenlik IKoıuseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA |(Hv. K. K. ve M İ Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Ofamiral Necdet TÜMER (Dz. K. K. ve Mffii Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

» 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 

) II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ <Devaln) 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı : 285) (De
vam). 

BAtŞfKJAiN — 6 ,mcı maddenin müzakeresini yap
mıştık, bir de Milli Eğitim Balkanımızın önergesi var
dı, 'burnun üzerinde konuşmalar cereyan etimişlti, 

Evvela bu (önergeyi okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

Önergeyi yeniden okytuyoruim: 
IMilİ'i Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Yükseköğretim Kanunu Tasarısının 6 ncı mad
desinin (c) fıkrasının 3 mcü paragrafının. aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Hasan Sağlamı 
. Milli Eğitim Bakanı 

ıMadde 6. — (c) bendi 3 ncü fıkra: Yükseköğre
tim Kurulu Başkanı M'ilîi Eğitıim Bakanıdır. Kurul 
Başkanı kurul üyeleri arasından 2 yıl süreyle 2 baş-
kanvökili seçer!, Başkanın görevlendireceği başkanve-
kil'leririden biri başkanın ıbulunm'adığt haierfde ona 
vekâlet eder., 

ıBAIŞKİAN — Bu önerge üzerinde zaten görüşme 
yapılmıştı. Oturuma ara verdiğimiz için önergeyi bir 
daha okuntum1. 

S/irridi bu önergeyi oylarınızla sunuyorumı: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kalbu! edilmemiştir, 

S/im'dli 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kalbu! edilmiştir, 

7 nci malddeyi okutuyorum 
Yükseköğretim Kurulunun Görevleri : 
MÎAODE 7. — Yükseköğretim1 Kurulunun görev

leri; 
a. Yükseköğretim kurumlarının bu kanunda be

lirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrul'tusunlda kurula 
ması, geliştirilmesi, eğitim1 - öğretini faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihti
yaç durduğu öğretim elömıanlarının yurt içinde ve 
yurt dışında yetiştirilmesi için kısa Ve uzun vadeli 
planlar hazırlamak, üniversitelere tahllsis edilen kay
nakların bu plan ve programlar çerçevesinde etikili 
»bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim afltt-i 
tında bulundurmak, 

b, Yükseköğretim kurumlan arasında bu ka
nunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusun
da 'birleşitiirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve ge
liştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

*c. Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde 
sürdürülmesi için (büyümenin sınırlarını tespit etmek 
ve yaz öğretimi, gece öğretılmi, ikili öğretim gibi tedn 
birler almak, 

'd. IDevlet kalkınma planlarının ilke ve hedef
leri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çeri 
çevesi içinde; 

#1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde 
Ibirleştirilmesine ilişkin öneklerini veya görüşlerini 
Başbakanlığa .sunmak, 

(2) IBir üniversite içinde fakülte, enstitü, yüksek-
okul ve bölüm açılmasına, birleşitirifaesine ya da ka
patılmasına veya öğretimin aksaması sonucunu do
ğuracak olaylar dolayısıyla öğretimlerine ara veril
mesine ilişkin olarak üniversitelerden gelecek öneri-* 
ler üzerin'de veya doğrudan karar vermek, 

ı(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğ
retim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını ince
leyerek görüşlerini ilgili makama. sunmak, 

e. Yükseköğretim kurumlkrunlda öğrencilerin ya
tay ve dikey geçişlerine ve yüksekokul mezonlarınım 
•bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları 
Üniversitelerarası Kurulun da görüşünü alarak be
lirlemek, 

— 23 — 
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i, Üniversitelerin ihtiyaçlarım, eğitim - öğretim 
programlarını, bilüm dallarının niteliklerM, arattır
ma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araç, ge
reç ve benzeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve di-ı 
ğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin pro
fesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarım den
geli 'bir oranlda tespit etimek, 

g. Her yıll üniversitelerin verecekleri faaliyet 
raporlarını inceleyerek değeriemdirmök; üstlün başa
rı gösterenleri©, yeterli görülmeyenleri tespit ötmek 
ve gerekli önlemleri almak, 

Ih. 'Üniversitelerin her eğittim - öğretim progra
mına kalbul edeceği 'öğrenci /sayısı önerilerini incele
yerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü plamıla-
mıası, kurumların kapasiteleri ve öğrencierin ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlen
dirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçil
mesi >ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, 

ı« Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara 
girişte jknkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri 
almak, 

j . Her eğitim - öğretim programında öğrenciler
den alınacak harca ait, ilgili yükseköğretim kurum
larının önerilerini inceleyerek karara bağlıamak, 

k. (Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversite-
lerce hazırlanan bütçeleri görüşerek karara bağla
mak ve ilgili makama sunmak, 

1. 'Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak 
ve karara bağlamak, 

an, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri 
yapmaktır, 

ıHAıŞKIAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

ORGENERAL .NECDET ÜRUĞ fMdflli Oüven-
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ba
zı düzeltmelerimiz oldu, onları arz edeyim, 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel iSekreteri) — 7 nci maddenin (d) 
fıkrasının (1) nci bendinde, «Yeni üniversite burul
masına ve gerektiğinde birleştirilmesine iişkıin öneri
lerini veya görüşlerimi Başbakanlığa sunmak» denil
miş. «JBaşJbakanlığa» yerine «iMM Eğitim Bakanlığı
na» olması gerekir. 

ıBAŞKAN — Başbakanlığım kendi ümlitesi yok ki, 
Başbakanlığa verse zaten o da Milli Eğitte Bakan
lığıma havale edecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİMİ GüVen-
ik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, Mili Eğitim 
Bakanlığıma verecek, yani kanunlaşmak üzere.. 

2 nci bendi de şöyle düzeltiyoruz; 
«Bir üniversite içlinde fakülte, enstitü, yüksekokul 

ve bölüm açılmasına, birleştlirilmesine ya da kapatıl
masına veya öğretimin aksaması sonucunu doğuran 
cak olaylar dolayısıyla öğrenimlerine ara verilmesi
ne ilişkin olarak, üniversitelerden gelecek ön erlileri 
karara bağlamak, nihai şekliyle Milli Eğitim Bakan
lığına sunmak.» 

'BAŞKAN — Yalnız .burada iki şey var: Birisi, 
üniversite ûçin'de fakülte, enstititü, yüksekokul aç
mak veya kapaümalk. Bu kanuni bir şey, 4 noü mad
deye köylduk; «Kanunla ancak olabilir» dedik., 

Ancak, bölüm açılmasına, öğretimin aksaması so
nucu doğuracak olaylar dolaylısıyla öğrenime ara ve-
rilmeslme ilişkim olarak kapatılsın mı, kapatılmasın 
mı; 3 gün, 5 gün, 1 hafta ne ise; bunları da kendisi
ne verelim dedik. Yani burada, «Bir üniversite içiin-
de fakülte, enstitü, yüksekökull açılması hakkındaki 
önerilerini karara bağlayıp gereği için Milli Eğitlim 
Bakanlığına sunmak.» 

«Bölüm açılmasına, birleştirilmesine ya da kapa
tılmasına veya öğretimlim aksaması sonucunu doğu
racak olaylar dolayısıyl'a öğren/imlerine ara veriıîme-
sıime ilişkin olarak üniversitelerden gelecek öneriler 
üzerine veya doğruidan karar vermek.» 

Öyle istiyorsunuz, yani bölüm açmasına karar 
versiin diyorsunuz., 

MitLJDÎ EĞİTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet. 

iBAŞIKAN — Tamam, bölüm açsın. Bir de üni
versitede olay çıktı, üniversite ya kendisi teklif ede-
cek veya doğrudan doğruya YÖK kapatılma süresi
ni kararlaştıracak; 1 hafta kapatalım, 10 gün kapata-
talım, 3 gün kapatalım, diyecek. Burada YOK ka
rar versin, 

MİİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— -Sayın Başkanım, burada bir teklifimıiz var: Bunu 
da Bakanlar Kuruluna sunsun; çünkü icra gücü yok. 
Polisi, jandarması olmadığı içim İçişleri Bakanlığı
nın müdamalesıini gerektirdiği için Balkanlar Kurulu 
karar atsın diye bizim (bir teklifimiz var., 

IBASKİAN — O zaman çok gecikir, bakamlar he
lmen toplanamaz. Bulgun bir olay olmuş üniversitede 
veya üniversitenin herhangi bir fakültesimde büyük 
bir hadise çıkmış.. §!imdi o gün kapansın mı, kapan
masın'mı, diye Bakanlar Kurulunu toplayalım o ka
rar versiin dersek, bu olmaz. 

İMİİLLİ E Ğ M M BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayım Başkanım, o şekilde arz etmedim. Şöyle; 
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kanarı kendisi verecek, fakat uygulama yetkisi olma
dığı içirt, Bakanlar Kurulu uygulayabileceği için 
Baklanlar Kuruluna yahut d!a 'Başbakana, tabii bir 
malkamıa «umması lazım, geliyor, yetkisi yok çünkü, 
nihayet bir kurul, Gidip de orada bir tedbir alması 
da mlümkün değiL 

BAİŞKAN — Eskiden de bu kararı üniversitenin 
kendisi veriyordu. 

MİİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Veriyordu; fakat burada Bakanlar Kurulunla sun
ması dedik; nasıl tensiipleni olursa efendim., 

IÖAŞİKAN — Zaten kapattı mı ilan edecektir 
onu. İlan edince de o mahallin mülki amiri buna 
müdahale edecek, gerekli emniyet tertibatım ala
caktır. 

Balkanlar Kuruluna verse ne olacak, ne yapacak 
(Balkanlar Kurulu? 

MİİLLİ EĞMM BAKANI HASAN SAĞUAM 
— Bizim yaptığımız 'görüşmelerde dedik ki, burada 
alman kararı Bakanlar Kurulunun, ki tabiü devletsin 
yürütme organı, bütün devletlin her türlü yapulan, 
yapılmayan işlerinden sorumlu bir organının bunu 
benimseyip benimsememesi de çok önemli. Kapatt, 
ama yürütme organı acaba bunu benimseyecek mi, 
benıimseme'yecek mli diye hatırımıza geldi. 

BAŞKAN — Biz okullarda, ortaöğretimde bile 
lise müdürlerine bazı yetkiler vermişizdir; üç güne 
kaidar okulu tatil etme yetkisi vermişizdir mesela. 

MÎİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Nasıl tenslipleri olursa efendim. Yani bu suretle 
biz, devlette yukarıda birleşsin, kombine olarak ça
lışma düzeni kumlaibilslin dedik. 

BAIŞİKAN — Bakanlar Kurulu hemen toplana
maz. O gün bir balkan başka yerdedir, bir bakan baş
ka yerlerdedir, <işi vardır; her gün hemen Bakanlar 
Kurulu toplanamaz, mıümlkün değil., 

MltLUt (EĞİTİM BAfKANI HASAN SAĞLAM 
— Nasıl tensipleri olursa efendim. 

BAŞKAN — Buraya şunun için kondu bu: Eski
den üniversitenin kendisi veriyordu kararı, fakültenin 
kenldisi veriyordu kararı; «iSüresiz kapattım» diyor
dum. Böyle şey olmaz. Süresiz ne demek? Nasıl sü
resiz kapatırsın bir olay oldu diye?.. Oh ralhat.. Bir 
ay, iki ay kapatan fakülteler oldu, biliyorsunuz. Bu 
önlensin, burası versin bu kararı dedik; hakikaten 
kapanması lazım mı-, değil mi? Koca bir kuruldur 
bu, 25 kişilik bir kuruldur bu, burada karar versin, 
gerek var mı, yok mu?.. Belki bazı bilgiler alacak, 
ondan sonra karar verecek, «(Hayır sen kapatamaz

sın; öyle durup dururken ban burayı kapattım diye
mezsin» deyip onların elinden alınıp buraya verildi 
bu yetki. Şimdi bundan da alıp, «Evvela bu karar 
verecek, ondan sonra Bakanlar Kurulundan geçecek» 
dersek, olmaz. 

MlİLLt EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Karar döğil, biz «sunmak» dedik, sadece «sun
mak» 

iBAIŞKAN — Zaüen bildirir ona, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
Resen de olur Sayım Başkanım, bir şey değil. 

BAŞKAN — (k) fıkrasında da bir değişiklik yap
mak lazım; «İlgili makama sunmak» değil, «Millli 
Eğitim Bakanlığıma sunmak» diye., 

ORGENERAL .NECDET ÜRUĞ (Milli Güven. 
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. 

Efendim müsaade ederseniz, bu ikinci .fıkrayı 
ştfyle daha geniş sekide yazmak gerekli: 

-«Bir üniversite içinde fakülte, enstlitü, yüksekokul 
açııAma'sına, birleştiriknesine ya da kapatılmasına ait 
ünıVersiteJereden gelecek önerileri karara bağlayıp, 
gereği içim Milli Eğitim Bakanlığına göndermek»; 
birincisi bu. 

iBunun diğer bir fıkrası; «Yükseke'ğMm kurum
ları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine ya da 
kapatılmasınla doğruca karar almak.» 

Diğer bir fıkrası; «Eğitimin aksaması sonucu 
doğuracak olaylar dolayısıyla yükseköğretim' kurul
larında üniversitelerden gelecek önerilere göre veya 
doğrudan öğretime ara vermeye veya tekrar başlat
maya karar verir,» 

Üç unsuru ihtiva ediyor. 
Bir; üniversite 'içinde fakülte, yüksekokul açıl

masına, birleştirilmesine ya da kapatılmasına ait üni-
versitelerdem gelecek önerilerii karara bağlayıp, gere
ği için MıiMıi Eğitim Bakanlığına göndermek. 

İkinci husus; yükseköğretim kurumları içinde bö
lüm açılması, birleştiriilım'esi ya da kapatılması kara
rını doğrudan almak.. 

BAŞKAN — İkinci iıle üçüncüyü birleştirelüm. 
Birinci tamam. 
İkincide; bölüm açılmasına, birleştirilmesine ve 

kapatulmasına 'veya öğrenimin aksaması sonucunu 
doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimlerine ara ve
rilmesine ilişkin olarak üniversitelerden gelecek öne
riler üzerinde veya doğrudan karar vermek.» Yani 
onda da karar vermek var, bunda da karar vermek 
var. 
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. ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, İki 
ifle üçü birleş/tirelim. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHÎtlNKAYA — (Baş
kanım mümkünse, aynı benıt içerisinde değil de, bir 
bent daha açalım; üç olacağınla dört olsun, daha an
laşılır olur efendim-

BAŞKAN — O da olur. 
MİİLLİ EĞİMİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— '"O şekilde bir önerimiz vardı Sayın Başk'anıım. 
Şöyle demişlfcik ö kapatma ficini: «Üniversite, fakülte, 
enstitü <ve yüksekokullar (ile, bunlara bağlı kuruluş 
ve kurumlarda kamu hizm'dtiinlin, eğitim - öğrenimlin 
kısmen veya tamamen güçleşmesi haillerinde eği
tim - öğretime kısmen veya 'tamamen ara tverme ve
ya kapatma karan almak» 

«BAŞKAN — O en son şey. Simidi evvela birinci 
şekli konuşalım. biiıti okuduk. 

fenci şöyle: «iBir üniversite içinde fakülte, ens
titü, yüksekokul açılmasına, birleştid'lm'esine ya da 
kapatılmasına ilişkin üniversitelerden gelecek öneri
leri karara bağlayıp, gereği iç'in Milli Eğitim Bakan
lığına göndermek.» 

ORGENERAL NEGDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, yal
nız burada bir tek noksanımız var; yalnız üniversi
telerden gelen öneriler üzerine değil, kendisi de ge
rekli görürse doğrudan karar verebilsin., 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, ayrı ayrı ya
zılması görüşünü dikkate alarak ona göre yazdım, 
arz «eldeyim, 

.«1. Üniversite içinlde, fakülte, enstitü ve yük
sekokul açılmasına, bideştiııiılmesine, ya da kapatıl
ması ile ilgili olarak ya doğrudan veya ünjversite-
lerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve 
'gereği için Milli Eğitim Bakanlığına göndermek. 

2t Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açıl
masına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğru
dan veya üniversiteden gelecek önerilere göre ka
rar 'verip uygulatmak» 

İBASjKIAN — Tamam, 
ORGENERAL NIBODET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 3. Oğretimıin ak
saması sonucunu1 doğuracak Olaylar dolayısıyla üni
versitelerden gelecek kararlara göre veya doğrudan 
eğitilme ara vermek ve tekrar başlatmak hususunda 
karar alıp uygülaitmak,» 

BAŞKAN — «Öğretimin aksaması sonucu âoğ-
ğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimlerine ara veril

mesine ilişkin olarak üniversitelerden gelecek öne
riler üzeriride veya doğrudan karar vermek» daha 
uygun değilmi idi? 

•ORGENERAL MECİDİET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, ben tak
dim tehıir yapmışım., 

«Eğitimin aksaması sonucunu doğuracak olay
lar dolayısıyla üniversiitel©rden gelecek önerilere gö
re veya doğrudan eğitime ara vermek ve tekrar 
başlatma hususunda karar uygulatmak.» «Tekrar 
başilatoayı» yazmak lazım efendim, 

(Bazı kere süresiz diyorlar, müddet tayin etme
den diyor efendim. Mesela üniversite, kurulu topla
nıyor, tatbikatta, «Süresiz kapattım» diyor, tefkraf 
senatosunu topluyordu, mesela 1 ay diyordu, sonra 
bakıyor ki iş bir hafta sonra düzeldi, 1 ıhiafta sonra, 
peki diyor, topluyordu Üniversite Senatosunu, «Aç
tım» diyordu. 

Binaenaleyh, böyle geçtiği için açma kararını ken
disine, verelim, yani 1 ay kapatsa dahi 15 gün sonra 
da açabilsin, diye. 

'BAŞKAN — 2 nci fıkrayı da öyle yazalım. Ben1 

bunları tekrar okutacağım., 
Simidi, (d) fıkrasının 1 nci bendini «Başbakanih-

ğa» değil, '«IMiflli Eğitim Bakanlığına sunmak» diye 
düzeliktik. 

Ondan sonra 2'yi şimdi söylediğim gibi okuta
cağız. 

(Bir de, ı(k) fıkrası var; «Yükseköğretim üst ku
ruluşları ile üniversitece hazırlanan bütçeleri görü
şerek karara bağlamak ve Milli Eğitte Bakanlığına 
sunmak». «İlgili makama» olur mu? Neresi o iligilü 
makam; yani Maliye Bakanlığına mı sunulacak? 

'«Mili Eğitim Bakanlığına sunmak.» diye yazıl-1 

maisı gerekli. 

ıBu şekilde fıkrayı düzelttik., 
Simidi, bunu tek tek okutacağım; oküömialdan ev

vel, bu 7 nci maddenin bir fıkrası veya tümü üzerin
de söz almalk isteyen var mı?.. Yok. 

Söz alan olmadığına göre o fıkraları yeniden oku
tuyorum1:1 

ı7 ndi maddemin (d) fıkrası 1 ve 2 nci bendltorini 
okutuyorum]:) 

«'(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektıiğin-
de birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşleri
ni Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, 

1(2) iBdr üniversite içkide fakülte, enstitü ve yük
sekokul açıâmasına, birieştiritaesine ya da kapatıl
ması ile ilgili olarak ya doğruldan veya üniversiteliler

im — 
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den gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve ge
reği içsin Milli Eğitim Balkanluğuna göndertmek, 

Yükseköğretim kurumları içimde bölüm açılma
sınla, birle^öMılmosine veya kapatılmasına doğrudan 
veya üniversitelerden gelecek önerilere göre karar 
verip uygulaitoak, 

Öğretirdin aksaması sonucunu doğuracak olaylar 
dolayısıyla öğrenimin ara verilmesine veya tekrar 
başkltı'l'masına ilişkin olanak üniversitelierden gele
cek önerilere göre veya doğrudan karar alıp uygulat
mak,»; 

iBAlŞIKAN — 7 nci ma'dide (k) fıkrasını okutuyo
rum1: 

«k< Yükseköğretim üst kuruluşları ile ünBver-
sitelerce hazırlanan bütçeleri .görüşerek karara bağ
lamak ve Milli Etifiim Balkanilığma sunmak,» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen olmadığına göre, maddeyi, bu değiştiri
len ve son okunan fıkralarıyla birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu : 
MADDE 8. 
a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yüksek

öğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birimleri
ni, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gö
zetim ve denetim altında 'bulunduran, Yükseköğre
tim Kuruluna bağlı bir kuruluştur. 

b) Kuruluş ve İşleyişi:. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından atanacak beş 

profesör; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından 
gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim 
Kurulu tarafından atanacak birer üye ile Genelkur
may Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçile
cek birer üyeden oluşur. Genelkurmay Başkanlığınca 
seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise altı 
yıldır. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından kurul üye
leri arasından atanır. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilecek üye kendi 
bünyesinden ise diğer özlük 'baklan saklı kalmak kay
dıyla maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa ku
rumları -ile ilişikleri kesilir. Kurul üyelerinin yaş had
di öğretim üyelerinde olduğu gibidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu 
tarafından seçilen üyelerin üçte biri iki yılda bir ye
nilenir. Süreleri sona eren üyelerini yeniden seçilme
leri mümkündür. Herhangi 'bir nedenle üyeliğin nor

mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin 
kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. Ku
rul üyelerinin ücretleri; Yükseköğretim Kurulu üye
lerine ödenen ücreti geçmeyecek şekilde Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. Bunlardan emekli olanların 
emekli maaşlarının ödenmesine devanı edilir. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri; Bakan-. 
lar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ve
rilen geçici görevler dışında hiç bir kamu kuruluşu 
veya özel kuruluşta ücretli veya ücretsiz çalışamaz
lar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında herhangi 
bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam üç 
ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sa
yılır. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Bir maddi hususu arz 
edeceğim müsaadenizle: Yüksek Kurulun kuruluş 
ve işleyişi var efendim, maddenin (b) fıkrasında, ora
daki ifade; «Yükseköğretim Kurulu tarafından ata
nacak 5 profesör»ı değil, «Yüksököğretim Kurulu ta
rafından önerilecek 5 profesör» olacak; «Yükseköğ
retim Kurulu tarafından atanacak»! deyince sanki 
onun atama yetkisi varmış gibi bir anlam doğuyor; 
önerilip atanacak tabii. 

BAŞKAN — Kim atayacak? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii üçlü kararname 
ile olacak efendim. 

BAŞKAN — Öyle mi olacak? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii öyle olacak; 'bu
nun usulü o efendim, Milli Eğitim Bakanı, Başbakan 
ve zatıâliniz. 

BAŞKAN — Ama bu bir özıerfc kuruluş. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün profesörlerin 
atanması öyle efendim; özerk olmasına rağmen üni
versitelerde atanma böyle oluyor. Bunun bir atama 
yetkisi yok, İcra yetkisi yok. O halde profesörler 
arasından önerir ve normal yolla atanır efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi, «Yargıtay, Danıştay ve Sa
yıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasından...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mali Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O da «atanacak» de
ğil «seçilecek» olacak efendim. 

BAŞKAN — «... seçilıecek birer üye ile Genele 
kurmay Başkanlığı ve Milli EğütJim Bakanlığınca se-: 

27 — 
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cilecek birer üyeden oluşur.» Genelkurmay Başkama 
lığımıoa seçilen üyenin görev süresi 2, diğerlerimin 6 
yıldır. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkamı, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından Kurul 
üyeleri arasımdan seçilir.» 

Buyurun Baışjkaynak. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kamumlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Efendim, izlin verirseniz, üniversite 5 
öğretim üyestimi aday göstersin veyahut da önersin. 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay genel kurulları kaç aday 
veya öneride bulunacaksa söyleşim, Genelkurmay 
Başkanlığı adayımı göstersin, üçKi kararname ile tü
mü beraberce atamışım. 

/BAŞKAN — Evet, üçlü kararnameye dair hliçlbir 
şey yok bu 8 mci maddede. 

-ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Atamalar faslında 
buma !ait bir şey var, ama sonra buna koyarız efem-
(dim, çimdi bunun teşekkül tarzını ortaya koyuyoruz. 
O 'bakımdan evvela arz ettiğim gibi, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından atanacak değil,, önerilecek 5 pro
fesör. Binaenaleyh, oraya «önerilecek 5 profesör» 
diyelim-

«Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tarafından göste
rilecek üçer aday arasından Yükseköğretim Kurulu 
tarafından atanacak.»' diyor. «Seçilecek birer üye» 
olacak. Yükseköğretim Kuruluna aday gösterilecek, 
o üçer aday arasımdan seçecek.; 

«Genelkurmay Başkanlığı ve Mili Eğitim Ba
kanlığınca seçilecek Ibirer üyeden oluşur» Bu, oluş
ma şeklidir «Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye
min görev süresi...;» diye devam ediyor efendim. 

{Emrederseniz şuraya bir fıkra ilave ederek «Ata
nacakların atama işlemleri üçlü kararname ile olur» 
diyebiliriz, ki o ilerde bir yerde var galiba, hatırım
da kaldığına göre, atamalarda. Normal usullere göre 
de yapılır şeklinde bir kayıt koymuştuk. 

IBAŞKAN — «Yükseköğretim Kurulu tarafımdan 
seçilecek.,.;» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim Ku
rulu tarafımdan önerilecek» olacak efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkamıım, şöyle olması lazım : 

(«Yükseköğrenim Kurulu tarafından 5 profesör; 
Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Genel Kurulları tara
fından gösterilecek 3, (kim yalınız bunlar, yetenekleri 
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nedir, biz burada bilmiyoruz, dışarıdan mı olacak) 
Yükseköğretim Kurulu tarafımdan gösiterilecek 1 üyıe, 
Genelkurmay Başkanlıığı ve Mili Eğitim Bakamiljği 
tarafımdan gösterilecek 1 üye; toplam şu kadar üye
den oluşur..,» Bunların atanması Mili Eğitim Baka
nımın teklifi, Başbakanın ve Devlet Başkanının onayı 
ile yapılır. Onlar seçerlerse Milli Eğitim Bakamı, Baş-
<bakam ve Devlet Başkanınım bir tasarrufu olmaz, sa
dece şekli bir şey .olur. 

.BAŞKAN — Üçlü kararname ile olur da Millli 
Eğitim Bakanı imzalamazsa me olacak? Kalacak; o 
zaman da özerkliği kalmadı burnum. Masada kalır bu, 
bir türlü imzalamazlar. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 
ıbirimci formülü bir kere bağlayalım1: 

Şimdi, Yükseköğretim Kurulu tarafımdan seçilen 
5 profesör; bu kesin. Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay 
Genel Kurulları tarafımdan seçilecek üçer aday. 

(BAŞKAN — Üçer aday arasımdan da 'birer tane-' 
simi kim seçecek? Yükseköğretim Kurulu; o seçiyor., 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Yargıtay 3 seçecek, Sayıştay 3 seçecek* 
Danıştay 3 seçecek. 

BAŞKAN — Bu 3'lerin arasımdan birer tanesini 
de Yükseköğretim Kurulu seçecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAiŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Üçlerden maksat şu : Danıştay 3, Sa
yıştay 3, Yargıtay 3'erden 9 üye seçecek. 

'BAŞKAN — Halbuki 9'u gelmeyecek buraya; on
lar 3'er aday gösterecek, bunlarım birer tanesini YükL \ 
seköğretim Kurulu seçecek. 3'er aday arasından l'er 
aday Yükseköğretim Kurulu tarafımdan atanacak, 
yahut atamayacak, seçecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, birer 
üye gelecek. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAlŞ-
KAYNAK (Hukuk İşlen, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkamı) — Yalınız bu ifade onu sağlamıyor, 

«Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakan
lığımca seçilecek birer üyedem oluşur.» Evvela bumu 
oluşturalım. 

BAŞKAN — O halde önce toplamımı söylemek 
lazım, 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Hukuk İçteni, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Arkadan atama sistemini düşünebiliriz. 

'BAŞKAN — Burada atamayı koyduğu için onu 
koymamış, «atar» demiş Çünkü. Atama (işlemini doğ
rudan doğruya Yükseköğretim Kunükma vermliış bu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — «Seçilen 
'bu adaylıar üçllü kararname ite atanır» .dersek, olur 
efendim. 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER ©AŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — Yalnız efendim, Sayın Başkanımın ifa
de ettikleri gibi, zamanın Mili Eğitim Bakanı göste-
<rilmeSine rağmen kararnameyi düzenleyip gönlder-
mezse Başbakanlığa, konu ortada kalır. 

•BAŞKAN — Konu ortada kalır. Başbakan da 
imzalamaz; koalisyon olur; «Iben bu adamı istemiyo
rum» der, durur masada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dai
re Başkanı) — O zaman kendisinin de üstünde Dev
let Başkanına muhatap olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mülıi Güven-
İlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Atamalar, doğruca 
Devlet Başkanı tarafımdan yapılır» diyelim efendim, 
eğer kararname oltmaıyacaksa. 

IBAŞKAN — Niye? Bu denetleme görevini Yük
seköğretim Kuruluna veriyoruz biz, 25 kişi seçtik; 
bunlar seçsin bu denetleme şeysinii; niye biz atuyoruz 
üçlü 'kararnameyle şunu bunu?.. Bu doğru; orası ata
sın, kendisi seçsin. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, Sayıştay-
dan alınacak ve kurumun bünyesine girecek, bunun 
bir tayinini yapmak laızım; bunun ıtayinini kim yapa
cak? Yalnız kendi içinde değil ki. Belki, efendim, 
Milli Eğitim Bakanlığımdan birisi mesela Yükseklöğ-
retiim, Kuruluna girecek. Mili Eğitim Bakanlığınldan 
mesela bir müsteşar verilecek bilfarz; devamlı gele
cek. Binaenaleyh, devlet bünyesinden çıkıyor, başka 
bir bünyeys giriyor. 

IBAŞKAN — O halde, bu espri içerisinde bu mad
de yenliden düzenlensin. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunllar ve Karaırlar Dai
re Başkanı) —- O zaman atama sistemini dikkate al
maksızın; «Yükseköğretim Kurulunca 5 profesör» se
çilecektir. 

BAŞKAN — Seçti; ataması x nasıl yapılacak? 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Dali* 
re Başkanı) — Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay tara
fından gösterilen 3'er aday arasından Yükseköğretim 
Kurulu 3 kişiyi seçmiş olsun. Sadece Genelkurmay 
Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ter temsilcisi
ni oraya atasın. 

BAŞKAN — Bu maddeyi iade edelim Komisyo
na. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MiMıi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Emrederisiniz Saym 
iBaşkanım, bu maddeyi yeni baştan düzenlleyellim. 

,BAŞKAN — Efendim, 8 noi madde seçim ve ata
ma 'işlemlerini açıklamıyor. Binaenaleyh, bu seçimi 
ve atama işlerini de 'ihtiva edecek şekilde bu madde
nin Komisyona iade edilmesini oylarımıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilımiiış-
tir. 

Buna göre madde yeniden düzenlensin, önümüz
deki toplantıya kadar. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yükseköğretim Demetleme Kurufllunun Görevleri : 
MADDE 9. — Yükseköğretim Denetleme Kuru

lunun görevleri; 
a. Üniversitelerde eğitim - öğretim ve diğer fa

aliyetlerin bu kanunda belirtilen amaca ve anaıilke-
lere ve Yükseköğretim Kurulu tarafımdan belirlene
cek esaslara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu 
adına denetlemek, 

)b. Gerekli görülen haillerde üniversite yönetici-
'lerinden yazılı veya sözlü bilgi istemek, 

c. Rektörler hakkında Yükseköğretim Kurulu 
tarafından istenecek disiplin soruşturması yapmak, 

d. Üniversitelerdeki denetlemeleri sırasında umu
mi hükümlere göre adli kovuşturma açılmasını ge
rektiren fiil veya olayları veya tespit ettiği disiplin 
suçlarını, hazırlayacağı şümullü tahkikat raporu ve 
önerileriyle birlikte gerekli işlem için Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığına iletmek, 

e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak-
ıtır. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul ©denller... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi : 
MADDE 10. Görevi, kuruluş ve işleyişi : 
a. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yük

seköğretim Kurulunun tespit ettiği 'esaslar çerçeve-
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sinde yükseköğretim kurumlarına girecek öğrencilerin 
sınav esaslarını tespit eder, sınavları hazırlar, yapar, 
»öğrendi isteklerini de gazönünde tutarak Yükseköğ
retim Kurulunun verdiği esaslara ve sınaıv sonuçlarına 
göre değerlendirir, öğrendi adaylarının üniversitelere 
ve diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini 
sağlar ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları yapar. 

b. öğrenci adaylarından seçme ve yerleştirme sı
navları iç'in kayıt ve sınav ücreti alınır. Bu ücretler, 
«oluşturulacak Yükseköğretim Kurulu öğrenci .Seçme 
ve Yerleştirme Fonunda 'toplanır. Fonun ita amiri 
Yükseköğretim Kurul Başkanıdır. Bu fon öncelikle 
öğrenci seçme ve yerleştirme hizmetleri için kullanı
lır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer mali hu
suslarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. 
Fonun yönetim, işletme ve denetim esasları Yüksek
öğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fon
dan artan meblağ gelecek yılın fonuna eklenir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.11 nci maddeyi okutuyorum : 

Üniversitelerarası Kurul : 

iMAODE 11. 
fa Kuruluş ve işleyişi: 
Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, 

Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört 
yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite sıena-
<tosunuo o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer 
profesörden oluşur. 

«Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl ısüre 
ile, üniversite Cumlhuriiyet dönıemıindleki kuruluş 
tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar. 

Kurul, çalışmalarını kolaîylaştıırma'k ve üniiiver-
sitelenarasında ve uluslararası yükseköğretim kurum
ları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve ge
çici birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve 
komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversiteler
arası Kurulca belirlenir. 

iKurul, en az yılda iki defa, aksi kararlaştırnma-
dıkça başkanın bağlı olduğu üniversitenin bulunduğu 
şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli Eği-
ıtim Bakanlığına, Yükseköğretim Kuruluna ve kurul 
üyelerime gönderilir., 

jMıilılli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurul 
Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulun toplantıla
rına katılabilir. 

26 . 10 . 1981 O : 2 

ib. Görevleri : 
Ünliversitelıeraırası Kurul akademik bir organ olup > 

aşağıdaki görevleri yapar : 
ı(l) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üni

versitelerin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve 
yayım faaliyetlerini koordıine etmek, uygulamaları 
değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniver-. 
sitelere önerilerde bulunmak, 

(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğre-
ıtim Kurulu kararlan, doğrultusunda ümVersiıtelerıin 
öğrec'im üyesli ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif 
etmek, 

(3) Üniversitelerin tümünü üigilendiren eğitim-
öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile 
ilgili 'yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildirmek, 

(4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya 
da üniversitelere veya fakültelere bağlıı diğer yüksek
öğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin ilke
ler ve süneler arasımda uyulm sağlatmak, 

(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt 
Aşında yapılan doktoraları, doçenltiıük ve profesördük 
unvanlarını değerlendirmek, 

(6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yö
netmelik gereğince doçent adaylarının yayın ve araış-
ıtırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile 
ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek, 

(7) |Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri 
yapmaktır. 

BAŞKAN — lil nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Sayın Başlkanım mlüslaade ederseniz... 

ıBAŞKAN — Sayın Balkan, buyurun efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Sayın Başkanım, bir de yeni bir yardımcı 
doçentlik çıktı, bunun da sınavları var. Tensip edi
lirse, maddede «doçentlik sınavlarını» deniliyor, «do
çentlik ve yardımcı doçentlik sınavlarını düzenlemek» 
'şeklinde düzeltelim. Çünkü yardımcı doçentlerin im
tihanımı yeni esaslara göre getirıiyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRıUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Geneli Sekreterli) — Kendi üniversiltesıi-
ne veya fakültelerine bırakıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞ
LAM — Bu da bir sistemdir, hepsi değişik yapabilir
ler. Sistemi kanallize etmek, samrlamak bakımlından 
sanırım ki, faydalı olur. 
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Sınav düzenlemesi meselesi tabii. Eskiden asistan^ 
lık 'böyleydi, 'bunlar üniversiteler arasında vaiz edilirse 
hepsi aynı sistem içerisin© girer diye düşünüyorum. 

iBAŞKAN — Tabii bu doçent yardımcıları 'kendi 
falküfltesinde olacaik ve doçent yardımcılığı unvanını 
kazandıktan sonra kadro nerede boşsa oraya tayin 
olacak; gelecek şimdi o madde. Gittiği yerde doçent 
olabilecek. Yani doçent olduğu zaman gitmeyecek de, 
doçent yardımcısıyken tayin edilecek 'başka bir yere, 
orada doçentlik imitiihanını verebilecek ve orada ka
labilecek. Profesör olursa başka bir yere gidecek. 
Yani bunları da Üniversitelerarası Kurul mu yapsın 
diyorsun, doçent yardımcılarını? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Başkanım, benim nokta! nazarım şu: öğretim 
üyesini artık sisteme 'bağladık, öğretim üyesi üçtür. 
Sistem böyle gelmiştir ve üçüncü bir ilave yapılmıştır. 
Eskiden 1750 numaralı Kanunda 2 Mi, profesör ve 
doçentti, öğretim üyesiydi bunlar. Şimdi öğretim üye
si sınıfının içine bir de yardımcı doçent "koyduk. O 
halde öğrencinin karşısına çılkabilecek olan bu kişiyi 
de standart düzen içerisinde üniversıiltelerarasında bir 
düzenlemeye almakta hiç değilse genel esaslarını tes
pit etmekte büyük fayda olacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — «Düzenlemek» diyor zaten, değil mi? 
«Doçentlik sınavlarını düzenlemek.» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet 

BAŞKAN — Yani kendisi yapmayacak. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Hayır efendim, genel esaslarını düzenleyecek. 
BAŞKAN — «... Düzenlemek ve ilgili 'yönetmelik 

gereğince doçent adaylarının yayın ve araştırmalarının 
değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esas
ları Itespilt ©talâk ve jürileri seçmek.» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
öğretim üyesi olmasa Sayın Başkanım, aynen 'katıla
cağım; fakat bunu öğrenim üyesi yapıyoruz; bunu 
leoydük, tariflerde de koyduk. Bunda biraz 'tereddü
düm var. 

BAŞKAN — Doğru, eskiden doçent yardımcısı 
yoktu, onlar şimdi öğretim görevlisi oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Doçent yardımcıları 
şimdiki asistanlar oluyor. Mevcut olan asistanlar... 

BAŞKAN — Yok, doçent yardımcılığı imtihanı o. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — 'Doçent yardımcılığı, 
şimdiki asistanlar efendim. Hoca olurlar, yani bu 
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asistanlar, doçent olmamış asistanlar, doktorasını yap
mış, tıpta doktorluğunu bitirmiş, diğerleri doktora 
yapmışlar ki şimdi asitanlar var burada, girip hoca
sının yerine ders veriyor. Şimdi bu asistanların imti
hanı, yardımcı doçenlfclik imtihanı bu kurulda mı ya
pılsın, yoksa üniversiteler... 

BAŞKAN — Kurul yapmayacak da esasları tespit 
edecek... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Genel esasları tespittir, ben öyle anlıyorum. 

BAŞKAN — Kurul yapamaz, zalten mümlkün de
ğil. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii efendim. 

BAŞKAN — Her fakülte, her üniversite ayrı ayrı 
yapmasın. Kendi inisiyatiflerine ,'bırakırsak o başka 
ıtürlü yapar, öteki başka türlü yapar. Genel esasları 
Üniversitelerarası Kurul düzenlesin ve jürileri seçsin, 
mesela filan yerde şu, filan yerde şu diye. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Seikreteri) — Olabilir, başa çıkarsa 
olabilir. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Yönetmelikle esaslara bağlar, genel düzenlemesini ya
pabilir zannediyorum efendim^ 

Cümleye devam edersek efendim, «... Araştırma
larının değerlendirilmesi ve doçentlitk sınavı ile i'lgili 
esasları tespit etmek ve jürileri seçmek.» 

BAŞKAN — Esasları tespit ediyor. 
O zaman 'başa koyacağız; «Yardımcı doçentlik ve 

doçentlik sınavlarını...» 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Yılda iki de

fa toplanmakla 'bunları nasıl yürütecek? 

BAŞKAN — En az iki, en az iki. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi, yardımcı do
çentlik için yapılacak sınavda bir dil sınavı var, bir 
de yeterlik aranıyor. Doçentlikte olduğu giibi tez, 
doktora filan yok. Zaten doktorasını vermiş̂  olacak, 
ama özel bir tez, kolokyum İlan, böyle şeyler yok, 
doçentlikte olduğu gibi. Sadece bir lisan imtihanı-
var, tespit edilende. Diğeri de yeterlik ve ikadronun 
boşalması aranıyor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Şimdi efendim, «korkuyorum; Doğuda bir bakaca
ğız, ıhiç yetenekli olmadığı halde yardımcı doçent un
vanını alacak - ki, oluyor, çok oluyor böyle şeyler -
bunları bir düzene ve standart hale getirmekte yarar 
var. Tabii esasları tespit edelim. 
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ÖRAMİİRAL NEJAT TÜMEIR — Efendim, mü
saade ederseniz ben tariften okuyayım orayı. 

ıBAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİÎRAL NEJAT TÜMfER. — «Doçent : Do

çentlik sınavını 'başarmış öğretim üyesidir. 
Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını (başa

rıyla tamamlamış, tıpta uzmanlık veya beli sanat 
dalarında yeterlik belge ve yetkisi kazanmış, ilk ba
samaktaki öğretim üyesidir.» 

'BAŞKAN — Onun imtihanı yok o zaman, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ {Milli Güven, 
Jilk Konseyi Genel Sekreteri) — Yok: efendim. Bakı
nız, okuyup, arz edeyim; 23 ncü madde : «Yardım
cı Doçentliğe Atama : iBir üniversite biriminde açık 
bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin ba'ş/vurması 
için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakülte
lere tbağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı ens
titü ve yüksekokullarda müdürler; bini o birimin yö
neticisi, 'biri de o üniıversite dışından olmak üzere üç 
profesör veya doçent tespit ederek bunlardan aday
ların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Dekan 
veya ilgili müdür kendi yönetim kurularının görü
şünü de aldıktan . sonra önerilerini rektöre sunar. 
Atama rektör taraifmdan yapılır.» 

)«b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak 
şartlar : 

Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üni
versitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğre
tim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının 
birinde yeterlik kazanmış olmak, 

Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurul
larınca, !biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçi
lecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin 
kendi 'bilim alanında Tiirkçeden yabancı dile, yaban
cı dilden Türkçeye 150 - 20Û kelimelik bir çeviriyi 
kapsayan yabancı dil sınayım başarmak. 

Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kad
rosuna o> üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en 
az üç yıl 'geçmeden başlvuramazlar.» 

•Şartlan 'bunlar. 
IBAŞKAN — Yani orada imtihan yok. Doktora 

veya uzmanlık niteliğini kazanmışsa mesele yok. Ar
tık bir daha imtihan ölmüyor. Başta tarifini de yap
mışız, tarifler kısmında, 

ORGENERAL NECDET ÜRUG (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi efendim, şu
rada sınav var, gerekirse ayrı bir yere koyalım efen
dim, fakat buraya girmez. Çünkü burada sınavdan 
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bahsediliyor, doçent adaylarının yayın ve araştana-
larının değerlendirilmesinden bahsediliyor. Burada 
böyle bir şey yok. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin (j) fıkrasında öğ
retim üyelerini tarif ettik, «Profesör, en yüksek dü
zeydeki öğretim üyesidir» denildi. «Doçent, doçentlik 
sınavını başarmış öğretim üyesidir. Yardımcı Doçent 
doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta uz
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belgesi ve 
yetkisi kazanmış ilk basamaktaki öğretim üyesidir» 
diyor. Binaenaleyh, yeniden bir imtihan olmuyor. 
Doktorasını başarıyla tamamlamışsa, tıpta da uzman
lık unvanını kazanmışsa veya belli bir sanat dalında 
ki bunu da, belli sanat dalını da Üniversitelerarası 
Kurul tespit etsin dedik. Çünkü şimdi böyle olma
dığı için, bütün şeyleri sanat dalı kabul etti üniversi
teler; her taraf sanat dalıdır, 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın 'Başkanım, müsaade eder misiniz, bir kısa 
maruzatta bulunayım. 

Şimdi öğretim üyesinin görevleri gayet ağır. Biz 
o zaman bu yardımcı doçentin şartlarını ağırlaştır-
malıyız, yahut da imtihan şeklini. Çünkü 22 nci mad
dede gayet ağır görevleri var. «Öğretim üyelerinin gö
revleri» diye başlayan 22 nci maddeyi müsaade eder
seniz arz edeyim. 

«Madde 22. — a. Yükseköğretim kurumlarında 
va bu kanundaki .amaç 've ilkelere uygun biçimde ön-
lisans ve lisanüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uy
gulamalı çalışmalar yapmak, yaptırmak, proje ha
zırlıklarını ive seminerleri yönetmek, 

lb. Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araş
tırmalar ve yayımlar yapmak, 

c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek prog
rama ıgöre, belirli günlerde öğrenci kabul ederek, on
lara gerekli konularda yardım etmek, bu konudaki 
amaç ve anailkeler doğrultusunda yol göstermek ve 
rehberlik etmek, 

d) Ye'tlkffi loriganlarınaa verülecek görevleri ye-
liine getiıranelk1, 

e) (Bu kanunla kendisine veıtilem görevleri yap-
imialk.,» 

öğretim görevlisi olabilecek bir kişiyi, hafif ola
rak acalba yardımcı doçenlti, ıhir,.3 

BAŞKAN — Şimdi yapmıyorlar ımı? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Simidi yardımcı doçenıtilk yökltu efendim^ 

IBAŞKAN — Yok alma asistanlar yapıyor, hep 
ıirn*ihanlları oriaır yapıyor. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Şöyle 'efendim. Profesörün, öğretim görevlilerinin 
yerdınıe ibir şeyler yapıyorlar da, şimdi biz yeni bir 
siısteta getiriyoruz, doğru İbir sistem talbii, gayet güç-
iü İbik süsten; yani oraya da yükselecek, öğretim üye
si sınıfına geçecek ve halkilkâten jürilerle katılacak 
birçok şeyi de hâfıiıf yapalım mı diyerelk de bu ağır 
görevler içerisinde düşünüyorum ama...' 

IBAŞKAN — Eğer o üniversitede veya o fakül
tede Ikâlfd milktarda doçent, pndfesör varsa, zaten o 
görevi vermiez; 'alma ydksa, yetmiyorsa, 'kâfi gelmi
yorsa; ders fazla, öğretim üyesi az lise, dağıtamıyor-
sa; mecburen verecekler, şkndi olduğu gibi, şimdi de 
yapıyorlar 'bunu. Yani, Ibunu meşrulaştırmakta fay
da var. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Elbette; falkat Ibiraz da onun girişi, değişikse, ya
ni bir lalkademiye ibir yedelk öğretim üyesi olaralk gir
diyse, Iböyleoe yükselk bir düzeye yükseliyor; ibir 
tamu görevini alıyor; bütün profesörler kurullarınla 
katıyor, arttılk Itamıâmtem öğretim görevlisidir. Bun^ 
larda Ibu malkam, hu unvan, gerçekten çok geçerli 
biir unvan. 'Burayı Ikazanmayı da aoalb'a ibir şart ge-
tkdbillir miyiz? Şart getirirsek Ibufada da talbii üni
versitelerarası kurula çıkar madde. 

BAŞKAN — Onu getinmemiışiz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Götikmemıişselk, o zaman tabii... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Oma lüzum görül
memiş. Çünkü ©fendimi... 

'BAŞKAN — Onu Ikazanimıışsa, verebilir onu; illa, 
«verir» değil, «verdblir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİMİ Güven
lik Konseyi Genie'l Sekreteri) — Şimdi, ©fendim, has
tanede normal doktorları lalalım. Malumumuz, gö-
ğüsite yahut dâhiliyede, mesela 20 tane asistan... Bu 
doktorlar mezun olduktan sonra, yanli ihtisaslarını 
yaptıktan sonra, üniversite hastanesinde ikadrolu ola
ralk devam edebiiıknıeleri için, asistan olaralk bir seç
meden 'geçiyorlar ve talbii en iyileri diniyor; bu ara
da, seçmeyi yapan, aıkmlbasınıı kötüyse de alabilir; 
o başka; ona hiçlbir şöy mani ollmaz efendim; ama 
mevcut olan ve antik «ddkltor» unvanım alanlardan, 
ühltiısıasını yapmış olanlardan en iyilerimi 'kendine asis
tan olaralk alıyor. 

IBurada şimdi o (kaldırılıyor; «yardımcı doçent» 
sıfatına isteyenillere, aynı üniversiteden Öğretim üye
si 'dlaraik 3 profesörün not vermesi gerektiği hülkmü 
gettirilyorı 

Ayrıca, üç sene de, o hastanede çalışmış olmadık
ça, yardımcı doçemıt olaralk müracaat etme hakiki da 
ydk. Yaınii, Ibu, üç ısiene denenecek; üç sene sonunda, 
üç tane profesör, «Evet, layıktır»'diyecek. 

Şimdi, eğer isitenıksıe, «ıBir 'imtihan daha getire
lim» denirse, o ayrı 'bir sistem, ayrı İbir espri. 

BAŞKAN — O zaman, doçent gibi bir şey 
olur o. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Selkreteri) — O zaman da tabii 
imtihan gerekir, 

'BAŞKAN — Henüz daha doçönlt akmamış bu. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Efendimi, tenısiip'lerimiz ıtalbii. Eğer öyle şey getk-
raezsek, yine standardize ©tmdkte gerek var mı di
ye düşünüyorum üniversiteler arasında; ama «yok» 
ddnliırse, tenısiplerinizdir. 

BAŞKAN — Hayır; o Ikadar aşağı ıkademıeye im-
mıeyeliim. Zâten, ismi, «yardımcı doçent.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanım, müsaade eder mi
siniz? IBu küşilerö şimdi 'bir imltihan halkkı verdiği
miz zaiman, ileridelkli ddçenltllik imtihanımın gerekçesi 
kıallmazv 

BAŞKAN — Evet, bu imtihanda muvaffalk olur
sa, sonra doçentlilkte nie yapacalk? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukulk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
iresi Başkanı) — Belki doçentlilkte başarısız olacak
tır., 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Selkreteri) — Fakat burada en çok 
aradığımız şey mutllalka llisan bilmesi ve özel Dev
let Lisân İmtihanıma talbi olmasıdır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, çolk tanıdıklar girecektir, benim endi
şem o; o Ikısımını arz etmedim; gene öğretim üyesi 
olaralk (tamdılk vesaireler girer diye 'endişe ediyorum 
ama, tensipleriniz. Ahbaplık olmasın diye, bir yere 
biir imtihan sfetemi... 

BAŞKAN — Ama, ondan sonra doçent olacak, 
onda da ıgkemez. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onun imltihanı Ibaş'ka efenldkn. 

BAŞKAN — Ee göndünüz mü? O, yardımcı do
çent olaralk kalk. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Omun imtihanı gayet değişik. Bir işiteceğizki, öğ-
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netim üyesi olarak blilmeim kimi alıvermişler. Hep 
Iböyle şeyler bizde oluyor, çok: 'oluyor; onıdanj endişe 
ettiiım. 

BAŞKAN — Zaitem (biz 'bunu Üniversitelerarası 
Kurula da versek, bu, nihayet esasları tesplilt edecek, 
yine orada yapılacak ilmltihanı; bu yapamayacak (ki 
Merkezi bir yerde iımitiham yapılması mülmikün de
ğil̂  

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Kötüyse hepsine kötü gelsin, iyi liıse hepsine iyi 
gelsin diye düşündük.; Öbür taraf ıbaşka bir uygulama 
yapıp, alhpaplık yapıp aliacak; öbürü, bir sisteme 
girecek diye endişe eittüttij 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güve'n-
lilk Konseyi Genel Sekreteri) — Talbii, Hasan Pa-
şanıın endişesi haklı Başkanımı. Yalnız, tabii biz yeni 
kurulan üriilverslitelllere yardımcı hocayı ariarnlalk mec
buriyetindeyiz. Eğer bu şeklide imtihana da tabi tu-
(tarsalk güçlükle karşılaşırız. 

Sonra, bunlar, malumumuz, ilki sene çalışacak; iki 
sene sonra Ibaşka İbik üniversiteye tayin olacak; iki 
seme o ünıiverisitede çalışacak; yani, iki kere tayin 
olacak efenldliım. 

BAŞKAN — Değişecek. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de o şart var. 
Binaenaleyh, (böylece fazla talep temin edebilmek, 

diğer üniversitelere yardımcı hoca sağlayalbillmek için , 
bu şekilde dlüişünülldü. Yani iltimas değil de... 

BAŞKAN — İltimas yapılacaksa, önleyemez. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Göne! Sekreteri) — Hayır, burada esas
larım tespit ederiz efendim.. İltimas yapılır tabii. 

Milli Eğitimi Baklanııımıziin taltmin olması ba
lkımdan, endişelerinin giderilmesi bakımımdan, eğer 
uygun görülürse, mesela 7 nai fıkra olarak, «Yardım
cı dioçenltlüık esaslarını da tespit eder» deniz, onu d'a 
di'ydbiiiriz; ama o bir şıey lilfaide etmez. Ancak, do
çentlikle beralber, 6 noı fıkranın içine girmez. Çünkü 
iburiar, ayrı ayrı şeyler efendim. 

BAŞKAN — Yani, o zaman ıbu 6 ncı fıkra ka
lacak, 7 mci fıkrada da yardıimeı doçentlik .sınavla
rıyla ilgili esaslaoı tespit edecek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güvel
ik Konseyi Genel Sekreteri) — Yardımcı doçent ol
ma esaslarımı. 

BAŞKAN — Onu koyalbiliriz. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Esasları», «Sınav» 
ıdeğil, ösasları... 
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BAŞKAN — O zaman Ibiz Ibunu sınava bağlaya
cağız. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Rek
tör kendisi tayin ediyor Ibunu efendimi!.-

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MİM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Talbi, o, rektörlerin 
yetkisinde, Üniversitenin, ihtiyacı olan d'oçelnti alma
sı kendi ihtiyarına bırakıldı, efeddlim,! 

BAŞKAN — Yalnız, yardımcı doçenlt olma 'bas
ıkla, altama başka. Yardıımcı doçent olma, unvanını 
kazanma var, Onu, demim ddraildliği ıgilbi, üç tane 
profesör seçecek. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — İşte 
o kadar efendim. Sınavı Ibu işte. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Var efendimi, yuka
rıda 23 mcü madldenim (a) fıkrası tamamen buna dair. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Sı
navı 'bu işte, sımav yok. Efendim, tezkiye ediyorlar; 
tayin ediyor, atıyor; kendisi tayin ödüyor. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Doktora yapınca, sınavı ver
miş oluyor. 

BAŞKAN — Yani, üç profesörden fikir istiyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Evet, 
Komutanımı. Yardımcı doçentlik içim ayrıca bir sı
nav yok. 

BAŞKAN — Eğer Ibiz Iburaya şiimdi 7 nci fıkra 
olarak yazarsak, Ibütiün Ibunlan da değişltirmiemıiz la
zım; 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNİKAYA — Evet. 
Onun için, dokunmayalım. 

ORGENERAL SEDAT CELASUN — Üç pro
fesör iltimas yaparsa artık, yapacak başka bir şey 
yok, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Geniel Sekreteri) — Lüızuimu yok efen
dim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Zaten ara
nacak şartları d'a belirtmiş efendim;. Bu şartlara uy
gunsa seçilir. 

BAŞKAN — Sonra yardımcı bu; ismi, «yar
dımcı.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel! Sekreteri) — Sonra, ilelebet de
ğil efendimi, en önemli Ihusus da bu. İki sene... Ik'i 
sene Ibalkıtık ki yaramıyor, atmak mümkün. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Talbii, azami
den üç defa seçifc 
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'BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde başlka söz 
atoa'k isteyen var mı efendim? Yok, 

11 nci maddeyi oylarımıza sunuyoruıın: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

12 nd maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yülkisıdklöğreltim! Kurumları 

Yülklselköğrfetiımı Kurumlarının Görevleri : 

'MADDE 12. — Bu Ikanundaikd amaç ve analke-
ılere uygun ollıaıralk yükseköğretim kurumlarının gö
revleri; 

a. Çağdaş uygarlık ve eğittim - öğretim esaslarına 
dayananı bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve 
kalkınma planları, ilke ve hedeflerine uygun ve orta
öğretime dayalı çeşM düzeylerde eğittim! - öğretim, 
bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

lb.; Kendi ihtisas gücü ve maddi ikaynakÜarınıı 
rasyonel, verimlli ve ekonomik şekilde 'kullanarak, 
rniilli eğitim ploilkası ve kalkınma planları ilke ve 
hedefleri1 ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapı
lan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihti
yacı olan dallarda ve sayıda iınsanıgücü yetiştirmek, 

d Tüırüc toplumunun yaşam düzeyini yükseltici 
ve kamu oyunu aydınlatıcı Ibiliım verillerini söz, yazı 
ve diğer anaçlarla yaymak, 

)d. örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla 
toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modern-
leşime alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

e. Ülkenin Ihillimsel, kültürel, sosyal ve ekono
mik yönlerden ilerlemeslinıi ve geMşmesinıi ilgilendiren 
sorunlarını, diğer kurulşiarla (işbirliği yaparak, kamu 
Ikuruluşlarına önerlerde bulunrnlak suretiyle" öğreitim 
ve .araştırıma konusu yapmak, sonuçlarım toplumun 
yararına sunmak ve Ifcamu kuruluşlarınca İstenecek 
linoelemie ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncele
rini ve önerilerinii Ibiİdırmek:, 

ıf. Eğitim - öğrdtütnı seferberliği içimde, örgün, 
yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen ku
rumlara katkıda Ibulünacak önlemleri alimak, 

ıg. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesi
ne ve ihtiyaçlarına uygun ımesilJek elemanlarının ye
tişmesinle ve bilgilerinin geişmesilne katkıda bulun
mak, sanayi, tanımı ve sağlık hizmetleri ille diğer hiz-
mıtitıierde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak 
çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapı
lanlara katılmak, Ibununla ilgili kurumlarla işbirliği 
yapmıak ve çevre sorunlarıma çözüm getirici öneriler
de 'bulunmak, 

hH Eğitim ifleteolojisini üretmek, geliştirimek, kul-: 
lanlmfck, yaygınlaştırmak, 

ı. Yükseköğretimlin uygulamialı yapılmasına ait 
eğitim - öğretim esaslarını geliştürmıelk, döner serma
ye işletmelerini kurmak, verimlli çalıştırmak ve bu faa-; 
ayetlerin gdiştirillmesine ilişkin 'gerekli düzenlemele)-
ri yapmaktır. 

(BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak1 

isteyen var mı efendim? Yo!k. 12 nci miaddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler,^ Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

13 ncü maddeyi okutuyorum!: 

ÜNİVERSİTE ORGANLARI 

Relklüör : 

İMADDE 13., 

ıa4 Atanması : Üniversite tüzelkişiliğinin temsil
cisi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun önerece
ği yüksdklöğretilmldön ısonra en az onlbeş yıl başa
rılı hizmet vermiş tercihan devlet hizmetinde bulun
muş ikisi üniversitelerde görevli profesörlerden ol-
mıalk üzere dörlt kişi arasından Devlet Başjkamnca 
Ibeş yıl için atanır. Önerilenler atanmadığı ve ilki haf
ta içerisliınde yenli adaylar 'gösterilmediği takdirde 
Devlet Başkanınca doğrudan atama yapılır. Süresi 
Ibiten rektör yenliden atanalbilir. 

(Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmelk 
Üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasınıdan en 
çok üç Iktişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. 

Rektör yardımcıları, rekltör tarafından beş yıl 
içlin atanır. 

Rekltör, görevli (başında olmadığı zaman yardım
cılarından binisini yerine velkil 'bırakır., Relktör görevi 
(başından ilki haftadan fazla uzaklaştığında Yüksek1-
öğretim Kurullunia 'bilgi verir.: Göreve vekâlet altı 
aydan fazla sürerse yeni bir relktör atanır^ 

Ib. Görev, yetki ve sorumlulukları: 
ı(l) Ünliversifce kurullarına başkanlık etmelk, 

yükseköğretim üst Ikuruluşlarmıın kararlarını uygula* 
ımalk, ünilversıite kurullarının önerilerini imceleyerelk 
karara.IbaPalmak ve üniversilfieye 'bağlı kuruluşlar ara-; 
sımda düzenli çalışmayı ısağlaımıalk, 

ı(2) Her eğitüım - Öğretim yılı sonunda ve gerekn 
İtliğinde üniversitenin eğitim - öğretim, foiililmiseî araş-: 
tırma ve yayım faaliyetleri balklkında 'Üniversiteler-: 
arası Kurula bilgi vermlelk, 

ı(3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçe
sini ve kadro (ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üni
versite' yönetita kurulu ile senatonun görüş ve öneri-
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lerini aldıktan sıonra (hazırlıaımak ve Yükseköğretim 
Kuruluna sunmak, 

'(4) Gerekli gömdüğü hallerde üniversiteyi oluş-
tunan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim eleman
larının ve ıdiğer personel'in görev yerlerini değiştirmek 
veya taunlara yenli görevler vermfdk, 

(5) Üniversitenin tairiımJeri ve her düzeydeki per
soneli üzerimde geneli gözetim ve denetim görevini 
yapmak, 

(6) Bu kanun ile kendisine verilen d^ğer görevle
ri yapimakitır. 

Üniversitenin ve taağlı ibirilrMerinıin öğretim ka
pasitesinin rasyonel Ibir şekilde IkuıMianılınıasındâ ve 
geliştirilmesinde, öğrencilerle gerekli sosyal hizmetle-
rtin sağlanmasınlda, gerektiği zaman güvenlik önlem
lerinin alınmasında, eğitim - öğrettim, biimfsel araş
tırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, 
ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülme
sinde, ibiilümsel ve idari gözetim ve deheltiimıin yapıl
masında ve ıbu görevlerin alt birimlere aktarılmasın
da, taklip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının 
aîınmiasıiKda birinci derecede yetkili ve sorumludur. 

BAŞKAN — «Rektör» başlığı altındaki 13 ncü 
'madde üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? 

Sayın Milli Eğitini Balkanı, buyurun efendim» 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başklaniım, rektörün, Devlet Başfcaınınca 5 
yıl için atanacağınla 'dair hükmün, esprisini sezeme-
diğim için, beliırlenmıesi (bakımından arz ediyorum. 

Bu atama, acalba, seçilip üçlü kararnameyle veya 
normal usule aıtamıa mıdır; yoksa direkt olarak - ay
rıca ıbir kararnameye gerek olmaksızın - Devlet Baş-
ik'anıınca atanacağı mı kastediliyor? Eğer öyle değil 
de, seçilip ve tailahara üıçlü kalrarnameyle aıtalma kas-
tediliyorsa, IMziim (buna dair bir hazırlığımız vardı. 
O zaman, müsaade ederseniz, bu hükmü «Devlet Baş
kanınca seçilir ve müşterek kararnameyle beş yıl 
içlin atanır» şeklinde dülzenllemieik gerekiyor. 

Öyle değil de, direkt olarak üst makamdan ata
nıyorsa, taibii ki, t>u teklifi geri alıyorum; böyle bir 
şey olmamak lazım geliyor. 

'BAŞKAN — Evvela İhtisas Komisyonu Başka
nını dimieyelm; sonra Iben söz alacağım. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Devlet Baş
kanınca doğrudan atanması öngörülmüştü; bir müş
terek kararname, üçlü kararname giibi folir prosedüre 
girip, Devlet Başkanınca atananın bir başka yerden 
tekrar gölmesini mahzurlu mütalaa ediyoruz. 

Arız ederim^ 

'BAŞKAN — Devlet Başkanı taunlarım arasından 
'bıir taınesıM seçtikten sıonra, bunu gönderip, «Üçlü 
kararnameyle bunu gönderin» demesi tuhaf olur.: O 
zaman bu seçilenin evvela, Başbakanlığa veya Milli 
Eğitim Bakanlığına gitmesi; oradan gelmesi lazım. 
Öyle olmadığıma göre - Devlet Başkanı seçmiş - üçlü 
kararnameyle hiç ilgisi olmayan Bakanlığı ve Baş
bakanlığı buna karıştırmakta ne marna var? Başba 
kan, «Biz sıeçmediilk ki, bize niye imzalatıyorsun? Ben 
Ibunu imzalamıyarumı, ben buna taraftar değilim» 
dese ne olacak? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben de ondan endişe ediyorum'. 

Direkt atanması en uygun şeMİ 
BAŞKAN — Direkt atanması en doğrudur. Çün

kü, Devlet Başkanı, 'arttık mesuliyeti yüMenlmiş; hat
ta beğenmezse, tekrarlatıyor, «15 gün içerisinde tek
rar aiday gösterin» . diyor; yine gösterilmezse, direkt 
olarak da atayalbilyor. Böyle olunca, artık öteki ma
kamları devreye solkmata fayda yok. 

13 ncü madde üzerinde Ibaşka söz 'almak isteyen?... 
Yoktur. 13 ncü maddeyi oylarımıza sunuyorum: Ka-
'bul edenler..,; Etmeyenler... Kalbul edlilmıiştıir. 

14 ncüı maddeyi okutuyorum!: 

Senato : 

MADDE 14. 
a. Kuruluş ve işleyişi : Senalto, rektörün başkah1-

Hığında, rektör yardımcıları, dekanlar vte her fakül
teden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer 
öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksek
okul müdürlerinden teşekkül eder. 

Senato, her eğitim - öğretim1 yılı Ibaşında ve so
nunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. 

Rektör gerekli gördüğü hallerde sematoyu toplan
tıya çağırır. 

!b. Görevleri : Senalto, üniversliıtenün akademik 
organı olup aşağıdaki görevleri yapar : 

ı(l) Üniversitemin eğittim - öğretimi, Ibiümlsel araş
tırma ve yayım faaliyetlerimin esasları hakkımda ka
rar alimak, 

(2) Üniversitenin bükümünü ilgilendiren kanun ve 
yönetmeİk taslaklarımı hazırlamak vöya görüş bil
dirmek,, 

(3) Rektörüh onayından sonra Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya 
üniversitenin; birimleri ille ilgili yönetmelikleri hazır
lamak, 

(4) Üniversitenin yıllık eğitÜmı - öğretim prog
ramını ve takvimimi imceleyeerek kar'ara 'bağlamak, 
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(5) Bir sınava bağlı olmayan fahri alkaddmik 
unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konuda
ki önerilerini (karara bağlaımalk, 

'(6) Fakülte kurulları il© rektörlüğe Ibağlı enstitü 
ve yüksekokul kurullarımın kararlarına yapılacak iti
razları (inceleyerek karara Ibağtalmak, 

(7) Üniversite yönetim kumuluna üye seçmek, 
(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri 

yapmıa/kltur.1 
IBAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı lef endim ... Yoktur, 
14 ndü maddeyi. oylarınıza sunuyorum» Kabul 

edenler,.- Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
15 nci maddeyi dkutuyörulrnı: 

Üniversite Yönetlim! KorıulU : 

MAIDDE 15. 
a. Kuruluş 'vö işlsyişi : Üniversite yönetlim Iku-

rulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üinliıversıite-
ye ıbağlı değişik öğretürnı Ibirim ve alanlarını temsil 
edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç 
profesörde*! oluşur,, 

ıRektör gerektiğinde yömetiım kurulunu toplantıya 
çağırır, 

Rektör yardımcıları toy hakiki olmaksızın yöne
tim ikurulu toplantılarına katılabilirler. 

Ib̂  Görevleri : Üniversite yönetim kurulu idari 
faâl'yetterde rektöre yardımcı (bir organ olup aşağı
daki görevleri yapar : 

ı(l) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato 
kararlarının uygulanmasında, Ibelirlenıen plan ve prog
ramlar doğrultuısunida reiktöre yardım etım'ek, 

i(2) Faaliyet plan ve progralmlarınıın uygulanma
sını sağlamak; üniversiteye bağlı toürinılerin önerile-
rinli dikkate aitarak yatırım programlım, bütçe tasarısı 
taslağını incelemek ve kendi önerleri ile (birlikte rek
törlüğe sunlmıak, 

(3) Üniversite yönetilmi ile ilgili rektörün geti
receği konularda karar almak, 

ı(4) Fakülte, enstiltü^ ve yüksekokul yönetim ku
rullarının kararlarına yapılacak itirazları iineeleyerek 
kesin karara bağlamak, 

{5) Bu kanun lifle verilen diğer görevleri yapmak
tır. 

ıBAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı eferidim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Bfcmieyenler.y. Kabul edilmiştir. 

16 noı maddöyi dkutuıyoruımı: 

FAKÜLTE ORGANLARI 

Dekan : 

MADDE 16, 

a. Atanması : Fakültenin ve birimlerinin tem
silcisi olan dekan, rektörün önereceği, fakültenin ay
lıklı üç profesörü arasından Yükseköğretim Kuru
lunca üç yıl süre iüıe seçilir ve normal usul ile ata
nır. Süresi biten dekan yenliden atanabilir. 

Dekan kendisine çalışimalarıinda yardımcı olmak 
üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri 'arasımdan 
en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için 
atanır. 

Dekana, görevi başımda 'olmadığı zaman yardımcı
larından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan 
fazla sürerse yeni bir dekan atanır.-

'b, Görev, -yetki ve ısoramlüiuklkları : 

(1) Falkülte kurullarına başkanlık etmek, fakül
te kurularının kararlarını uygulamak ve fakülte bi
rimleri arasında düzeSnlİ çalışmayı sağlamak, 

'(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fa
kültenin genel ıdurümu ve işleyişi 'hakkında rektöre 
rapor vermek, 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını ge
rekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, falkülte 'büt
çesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da 
görüşlümü aldıktan solnıra rektörlüğe sunimak, 

(4) Fakültemin birimleri ve her düzeydeki per-
sonıdli üzerimde gemel gözetim ve denetim görevini 
yapmak, 

(5) Bu kanun ille kendisime verilen diğer görev
leri yapmaktır. 

Fakültenin ve bağlı 'birimlerimin öğretim kapasite-
sirain rasyonel ibir şekilde kullanılmasında ve gelişti
rilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerimin 
alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin 
sağlanmasında, eğitim - öğreîüm, 'bilimsel araştırma 
ve yayım faaliyetlerimin düzenli İbir şekilde yüırütülme-
simde, bültün faaliyetlerin ıgözetim ve de'metimimin ya
pılmasında, talkip ve kontrol edilmesinde ve sonuçla
rının alınmasında rektöre karşı birindi derecede so
rumludur. 

iBAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen tvar mı efendim?,.. Yoktur. 

16 ncı maddeyi oylarınıza suımuyoruim: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir/ 

17 nci maddeyi okuyunuz. 
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iKalklülllte Kurdu : 

MADDE 17; 
a. Kuruluş ve işleyişi : Falküılıte küınuDu, dekanın 

ibaşkanlığında fakülteye ıbağlı böJJümiferin 'başkanları 
ile 'varsa fakülteye Ibağlı ensti'tü ve yüksekokul mü-
dürleıfeden ve ülç yâ için «fiaâciüftedidkıî proifesörlerin 
kenldi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi 
aralarından seçecekten idi, yardımcı doçenıtlenin ken-
>dü aralarından seçecekleri ibir öğretini üyesinden olu
şur. 

Fakülte kurulu wonmai ölaralk her yarı yılbaşın
da ve sonunda toplanır. 

'Dekan gerelktli gördüğü M e r d e fakülte kurulunu 
toplantıya Çağırıra 

Iby Görevleri ç Fakülte kurutu akademik bir or
gan tolüp aşağıdalkii ıgörevierli yapar : 

/(l) FaiküJtento, egÜtiım - öğretim, ıbilmısel araş
tırma ve yayım faaliyatleıü ve bu faaliyetlerle il'gilî 
esasta, planı, program ve" eğitim • öğretim taikVMni-
rii kararlaştırmak, 

ı(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 
1(3) <Bu kıanunla verilen diğer görevleri yapmak

tır,; 

IBAŞKAN — 17 ncd tnâdde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

il 7 ,ncü maddeyi 'oylarımıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Etmeyenler.., Kaibul edifaişlfe 

18 nti maddeyi okuyunuz. 

FalkÜlste Yönetimi Kuculu : 
IMADDE 18, 
•a. Kuruluş ive işleyişi. : Fakülte yönetim ıkurulu, 

dekanın "başkanlığında falkülte kurulunun üç yıl üçün 
seçeceği üç profesör, İM doçent ve İbir yardımcı do
çentten oluşur., 

'Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine 
toplanır. 

Yönetim Ikurulu gerekli gördüğü hallerde geçidi 
çalışma grupta, eğitim - öğretim fcoardinatörlMerî 
Ikunalbilir ve Ibunların görevleılinli düzenler. 

Ib. Görevleri : Fakülte yönetim Ikurulu, idari fa-
ialiyetlerde ddk'ana yaHdımcı ibir otigan dlup aşağıdaki 
görevleri yapar :ı 

ı(ll) Fakülte kurulunun karar ta 'ile tespit ettiği 
esastan uygulanmasında ddkana yardım etmek, 

ı(2) Falkülltenüın eğitte - öğretim,* plan ve prog
ramlan; ile tak\tatiınin uygulanmasını sağlamak, 

ı(3) Fakültenin yatırım, program-- ve bütçe tasa
rısını hazıdamalk, 

<4) Ddklaa» tfaikiüte-y^ 
bütün isterde karar almak, 

ı(5) öğrencilerin !kalbulür ders intibakta ve çı
karılmaları 'id eğitte - öğretim ve sınavlara ait iş
lemleri halklkmda kar^ vermıdk, 

ı(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak
tır* 

IBAŞKAN — 18 nci madde ürerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yoktur. 

18 nıdi maddeyi toylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kalbull edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okuyunuz. 

ENSTİTÜLER 

Organlar ? 
MADDE 1% 
a. Enstitünün organiarı, enstlitü müdürü, enstitü 

Ikurulu ve enstitü yönetim kuruludur, 
•b. Enstitü müdürü', üç yıl için tii&ii fakülte de

kanımın önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rek
törlüğe ıbağlı enstitülerde Ibu atama doğrudan rektör 
'tarafından yapJır. Süresii ibliten müdür tekrar aıtana-
ibMr, 

iMÜldüirüın, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemıan-
ları arasından üç yılı (için atayacağı en çok iki yar-
d'ilmcısı bulunur, 

(Müdüre 'vekâlet etme veya müdürlüğün (boşalma
sı haillerinde yapiacak (işlem, ddkanlardıa olduğu gi-

jlblM'ir,; 
Ensıtiltiü müdürü, bu kanun dille dekanlara verilmiş 

olan görevleri enstitü (bakımından yerine getirir.; 
c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, mü

dür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ibilim dalı baş-
kantanldanı oluşur. 

d. Enstitü yönettikn kurulu, müdürün başkanla 
Iğında, müldür yardımcılarr, müdürce gösterfileceık afl-
jto aday arasından entslüitü kurulu tarafından üç yıl 
liıdin seçilecek üç öğretim üyesiinlden oluşur, 

e. Enstitü kuruM ve enstMi yönetim kurulu t>u 
'kanunla falkülte Ikurulu ve falkülte yö'netlim kuruluna 
verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir
ler. 

/BAŞKAN — 19 ncu madde Üzerinde söz almak 
; isteyen ?,.. 

'Buyurun! Saym Balkan, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Başkanımı, bu maddenfin (c) fıöcrasmda 
«Enstitü Kurulu, müdürün (başkanlığında müdür 
yardımcıları ve enstitüyü oluşturan 'bilim dalı başkan" 
larından oluşur» denilrnefceedhr/ 
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Efendim, sistem atortlk tasada ffötiünıen şttklin di-1 
şınfda, «Ibilitm daıtı» İbaresinde Jblzffim \ haıtırummza ge-1 
fen endişe verddi bir husus var, Eğer (burada, «bilimi | 
dallı» •yedine «anialbiİm dala» dörüree, bazı suiistimal-1 
iıerin, fieşkliat foataımıınldan, önflenıdblıecıegM düşünü-' 
yoruzj Şöyle Ikli «(fendimi: IBizikn BaJkaniğın Hutkuflej 
Müşavirliğinde çalışan Turgut Tdker'in de ifade et- i 
fiği gibi, Ünli>verslitıede bir sosyal bliim alanında 17 ta-1 
ne Ibilm dallı çtikıarsyoıflar. ıBundan faydalanarak, bir\ 
endâşemıiızi arz ediyoruz: ıBuralda, Enstitü Kurulu, i 
«bilim dalı» deydrniındten fayd^aniaratk her sahayı bd-1 
Mm dalı olaralk belrieyelbilir Udi biz kürsüleri ilâve! 
ettik Ibu yüzdbn, kü öngörmüyoruz; ancak bölümlerdi 
Ik&lbul ediyoruz, Ikanunun esprisinde de Ibu yatıyor, i 

Eğer Ibalbul ibuyuruHur ve «analbilıilrn dalı başkan-1 
larınidan oluşur* denirse, hem «nstiitjü kurulu dara-i 
lacalk, hem de bundan faydalanılarak, .iıllerilde, her! 
ttürllü sahayı ıbilm dalı diye uydurup, çıikamayacak- j 
lar. ıBir kulak, burun, boğaz, dalından birçok dal-j 
lar çikıyor; klimserin de <sMn eriniyor, isaninli de blL { 
jmitiyor ve böylece ikadrol'ar ihdas «Juiyor; genişle-j 
dikçe de geraşüyon Böyle bir yol açdrnajandan kor-i 
(kuyoruz, j 

Tensip ediMrse «ama» derülir. | 
BAŞKAN— Romdtyon ne diyor b̂u hususa? i 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas j 

Kornüsyonu Balkanı) — Sayın ©aşteanııırâ  Sayın Ba-j 
kanın belirtıtiğü jgflbd, (konuyu dagrtfmaimalk bakımın-; 
dan yararlı olur. I 

BAŞKAN — O (halde, «anaibiİsm dalı başlfcan-j 
larınidan oluşur» şeklimde dtüzeniyoruz. i 

119 mcu maddenin (c) tfrieraisını bu şekliyle yemi-
den okutuyorum;: 

Madde 19. 
c. («EnstMi Iktorulü, rrıtüdürün başjkanlığında mü

dür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan analblim dalıi 
başkanlarından oluşur.» 

İBAŞKAN — Başka söz afaııaik isteyen var mı?... 
Ydktur. 

\Bu değişiklikle hürlükte 19 mcu maddeyi oylarını-
za sunuyoruttni: Kalbul edenler. .> Etmeyenler... Kalbul 
editniştir. 

'20 radi maddeyi olkutuyoruım: 

YÜKSEKOKULLAR 

Organlar : 
İMADDE 20, 
ıa. Yülksekokulların organttarı, yuksdkokul müdü

rü, yüksekolkul Ikurülu ve ŷ iksseikoıkül yönettim kuru
ludur. 
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(b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için âtgüli • faikül-
te dekarımın önerisi lüferine rökflör tanafmdan atanır. 
Relkflörittğe bağlı yüks^kdkuMarda bu atama doğrudan 
rektör tarafından yapılır: Süresi 'biten müdür tekrar 
atanabilir. 

ıMüdürün okulda görevli aıyluklı öğretim eleman
ları aratsından üç yıl için atayacağı en çok ilki yar
dımcısı bulunur.: 

'Müdüre vdkâlet etme veya müdürlüğün boşalma
sı hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibi
dir. 

Yüksekokul müdürü!, bu kanun ile dekanlara ve
rilmiş olan görevieri yülksekokul ibalkımından yerine 
ıgetürir. 

cH Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, 
müdür yardımcıları ve dkulu oluşturan bölülm veya 
bilim dalı IbaşUcanHarındıan lOİuşur. 

d. YüJksekldkul yönetim kurulu; müdürlün baş-
Ikanhğında, müdür yardıimciarı ile miüdürce gösteri-
leodk altı aday arasından yüksekokul (kurudu tarafın
dan üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesiinden olu
şur. 

e. Yüksekokul kurulu ve yükselkolkul yönetim: 
Ikurudu Ibu kanunla fakülte kurulu ve faiküHte* yönetim 
kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından 
yerine getirirler. 

BAŞKAN — Şimdi burada <da (c) fıkrasına «ana» 
Ikdiımesi Iklonulaoalk mm? 

(MİLLÎ EĞtTtIM (BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onu anz edepeMüm: «Oluşturulan bölüm veya 
analbilim dalı...» 

BAŞKAN — 20 nci maddenin (c) fıkrasını yeni
den oikuıtuyorumi: 

«c. YÜklsdkdkul ikurulu müdürün başkanlığında 
ımüjdıür yardımcıları ve dkulu oluşturan bölüm veya 
analbüm dali başkanlarından oluşur.» 

İBAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka söz 
almak (isteyen var mı?..,- Ydk. 

20 nci maddeyi ıbu değişiklikle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kalbul edenler... Eltmeyenllter...: Kalbul 
edlmiiştlirw 

21 nd'maddeyi dkutufyordmi: 
IBöüürnı :: 
MADDE 21. Bir fakülte ya da yüksekokulda, 

aynı veya benzer. niıtdlkte eğitim - öğretilm yapan 
IbÜrden fazla (bölülm bulunamaz., 

iBölüm, bölüm başlkanı tarafından yönetilir. 
'Bölülm başflcam; (bölümün aylıfklı profesörleri, 

bulunmadığı takdirde doçentleri, doçentde bulunmadı-
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ği takdirde yardımcı doçentler arasımdan fakülteler
de dekanca, fakülteye 'bağlı yüksekokullarda müdü
rün önerisi üzerime dekanca, aktörlüğe (bağlı yük
sekokullarda müdürün önerisli üzenine rektörce üç yıl 
için atanıp Süresi biten Ibaşkan tekrar atanabilir. 

Bölüm başkanı, görevli 'başında bulunamayacağı 
süreler için öğretiSm üyelerinden birimi vekil olarak 
bırakır. 

Herhangi ibir nedenle altı aydan fazıla ayrılma-
larlda, kalan süreyi taımamllaimak üzere aynı yöntemile 
yeni İbir bölüm başkanı atanır. 

'Bölülm başkamı, 'bölümlün her düzyede eğitim - öğ
retimi ive araştırmalarınldan ve bölüme aiit her türlü 
ıfaaliye'tîn düzenli ve verilm'İi İbir şeklide 'yürütülme-
sütoden sorumludur. 

IBAŞKAN — 21 noi madde üzerinde söz isteyen?... 
Yok, 

IMaddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edimliıştiir, 

22 nei maddeyi okutuyorum: 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Elamanları 

Öğretim Üyderiniin Görevleri : 

(MADDE 22, 

a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanunda-
kli amaç ve ilkelere uygun biçimde ötal'isans, lisans 
ve ılisanısüsltlü düzeylerde eğiıtiimı - öğretim ve uygu
lamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje ha
zırlıklarını ve semiinıeriera yönietmıek, 

Ib. Yükseköğretim kurumlarında, bililmsel araş
tırmalar ,ve yayımlar yapmıaik, 

c. İilglilü birimi başkanlığınca ıdüzenlene'cdk prog
rama göre, belirli günlerde öğrencilileri kalbul edereik, 
onlaira ıgerekl'i konularda yardım etmek, 'bu kanun-
ıdalki lamaç ve 'afnailkeler doğrultusunda yol göster
mek ve rdhlberîlik eıtmeik, 

d.; Yeflkii organlarca 'Verilecek görevleri yerine 
getirtmek, 

e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmak
tır. 

'BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz iste
yen?.,. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuıyorumı: Kabul edenler,.. 
Etmeyenler... Kabul ödiHmıiştür.. 

26 . 10 * 1981 O : 2 

23 ncü mıaıddeyi okutuyorum: 
Yardımcı Doçentliğe Atama : 
(MADDE 23. 
a. Bir üniversiite btomıinde açık bulunan yar

dımcı doçentlik, isteklilerin (başvurması için rektör
lükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı 
kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yük-
sekokularda müldürlör; biri o Ibirilm'in yöneticisi, ibliri 
de o üniversite dışından loflmıak üzere üç profesör 
veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her 
ıbiri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya il-
ğii müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de 
aldıktan sonra önerilerlinli rektöre sunar, Atıama, rek
tör tarafından yapılır. 

Yardımcı doçentler İbir üniversitede, her seferinde 
ilki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç defa 
atanabilirler. 

Ib. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şart
lar : 

(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya 
Ünıivensfitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükse'k-
öğretlilm Kurulunca tesıplit edilecek beli sainat dalla
rının birinde yeterlik kazanmış olmak, 

(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim 
kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi otonak üze
re seçilecek üç kfişiiik ibir jüri tarafından; sınava gi
renin köndli 'bilim alanında Türlkçeden yabancı dile, 
yalbancı dilden Ttirkçeye 150 - 200 kelimelik bir çe-
vliriilyi kapsayan yalbancı d i sınavını başıarmalk. 

'Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kad
rosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya beli btir sanat dalında yeterlik kazananlar en 
az Üç yıl geçmeden başvuralmazjlar. 

BAŞKAN — (ıb) fıkrasının 20 nc'i (bölümü biti
yor; sonra «ıBir ünliverstiede boşalan yardımcı...» 
diye başlayaın cüımltenin biraz dalha soldan başlaması 
ılazimidı. O fıkra ile bir alakası yok bunun, değil rnli? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCtL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Bir baskı hatası var efen
dim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven-
llik Konseyi Genel Selklneteri) — Müsaade ederseniz 
efleridirn, oria da (c) diyelim. 

BAŞKAN — (c) olursa dalha iyi olur; bunu en 
son fıkra olarak (okuyalım: 

ı«c. (Bir üniversitede Iboişalan yardımcı doçentlik 
kadrosuna o ün'lversütede 'doktora veya tıpta uzman
lık veya beli İbir sanat dalımda yeterlik kazananlar 
en az üç yıl geçmeden başvuramazlar.» 
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BAŞKAN — Sonra zalten, bu atamada iltimas ol
masın diye dışarıdan da bir profesör çağırıyor; bu 
mühimdir. Alynı birim içinde olursa olmuyor; onun 
için dışarıdan da bir tane geliyor; jüri oluyor. 

lArtılk 'bu kadar kondu; ne yapalım; onu da bu
lurlarsa, her şeyi bulurlar, 

23 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yoktur. 

23 ncü maddeyi oylarınıza isunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler..,. Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum :' 

Doçentlik Sınavı :. 

MADDE 24: 
a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca 

yılda bir kere açılır., 
Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası 

Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, Ünivre&itelerarası 
Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte başlıca 
bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da 
bildirerek başvururlar., Üniversitelerarası Kurul bilim 
konularını da dikkate alarak öğretim Üyeliğine Yük-
seltıilme ve Atama Yönetmeliğine (göre üç veya beş 
(kişilik 'bir jüri tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, 
adayı Sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygu
lamalı sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olan
lara, ilgili konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim ala
nının doçentlik yetkisini verir, 

'b. Doçentlik sınavına katılabilmek için : 
(1) (Bilr lisans diploması aldıktan sonra, doktora 

veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası 
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tes
pit edilen belli sanat dallarının (birinde yeterlik kazan
mış olmak,! 

ı(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yap
mış olmak, 

(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle ha
zırlanacak bir yalbancı dil imtihanını başarmış olmak, 

(4) Deneme dersinde başarılı olmak, 
Gerekir.. 
Yukarıdaki (3) ncü bent gereğince yapılacak ya

bancı dil sınavının adayin bilim dalı ile ilgili olması 
şan aranmaz. Bilim alanı 'bir yabancı dille ilgili olan
lar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorun
dadırlar. 

BAŞKAN —• Şimdi biz bundan evvelki maddede 
«ana'biMm dalı» dedik; burada (a) fıkrasında ikinci sa
tırda, «başlıca (bilim dalı» diye geçti. 

«Başlıca» mıdır, «ana» mıdır acalba bu? 

MİLLİ E Ö M M BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Biz, «ana» diye tabir ediyoruz efendim, 

iBAŞKAN — «Aşağıdaki şartları haiz adaylar Üni
versitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar Üni-' 
versitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile 
birlikte başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma 
konularını da belirterek başvururlar.» 

«!Başlıca»dan kasıt, acaba bu bizim demin söyle
diğimiz analbilim dalları mıdır? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, fizik, 
kozmoğrafya vb... 

(BAŞKAN — Onun da daha detayları var değil 
mi? Onu kaydetmiyoruz burada. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MÜH Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Fizik doçentidir; ama 
tezini atomik fizikte vermiştir. 

BAŞKAN — «Başlıca; ana...» Bunda pek bir şey 
yok; ama Öbür tarafta «anabiiim dalları» dedik; de
ğil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, buradaki 
«başlıca» daha genişi kapsıyor; küçük de olabilir, bü
yük de olabilir. Olabilir ki, Sayın Genel Sekreterimi 
zin söyledikleri gibi, anadalda bir araştırma konusu 
getirecektir ki, onun daha küçük dalında da bir araş* 
tırma içerisine girebilir. «Başlıca» daha kapsamlı bu
rada. 

BAŞKAN — Evet. 24 ncü madde üzerinde başka 
söz almak isteyen?.. Yoktur. 

214 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 

Doçentliğe Atama : 

MADDE 25. 
a. Bir üniversite 'biriminde açık bulunan doçent

lik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edi-< 
lir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek 
üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili binim yöneti
cisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere 
ÜÇ profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hak
kında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rek-
*ör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim ku
rulunun görüşünü de aldıktan ısonra atamayı yapar. 

b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır : 
(1) Doçentlik unvanını almış olmak, 
(2) En az üç yıl bir yükseköğretim kurumunda 

yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak. 
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BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur., 

Maddeyi oylarinıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 

26 ricı maddeyi okutuyorum : 
'Profesörlüğe Yükselme ve Atama : 
•MADDE 26. 
a. Profesörlüğe yükseltilmede; 
l(!l) Doçentlik unvanını aldıktan Sonra en az iki 

''yılı üniversitede olmak üzere beş yıl ilgili bilim ala
nında çalışmış olmak, 

1(2) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik ça
lışmalar ve ülusİararâsi düzeyde orijinal yayınlar yap
mış olmak, 

(3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak 
Gerekir. 
Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi baş

lıca araştırma eseri olarak belirtilir, 
b, Profesörlük kadrosuna atama : 
(1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şart

ları Haiz doçentlerle bir başka üniversitede en az üç 
yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler, 

(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldı
ğında, rektörler boşalan kadrodaki bilim dallarını ve 
varsa adaylarda aranacak nitelikleri Yükseköğretim 
Kuruluna bildirirler. Yükseköğretim Kurulu, üniver
sitelerdeki boş (kadroları, bilim dallarını ve aranan ni
telikleri ilan öder. 

ı(3) Yukarıda belirtilen şartları haiz adaylar üni
versite tercihlerini de sıralayarak Yükseköğretim Ku
ruluna başvururlar, 

(4) Yükseköğretim Kurulu müracaatları ilgili üni
versitelere bildirir. Başvuranların durumlarını incele
mek üzere rektör tarafından, 'biri profesörlüğün açık 
oılduğu birimden, eh az (biri de o üniversite dışindan 
olmak üzere üç profesör tespit edilir. 

(5) Rektör, bu profesörlerin adaylar hakkında 
ayrı ayrı verdikleri mütalaaları üniversite yönetim ku
ruluna sunar. Üniversite yönetim kurulundan aldığı 
görüşü de inceleyerek, adaylar arasında üniversitenin 
tercihini belirterek atanmak üzere Yükseköğretim Ku
ruluna önerir. 

(6) Yükseköğretim Kurulu, bu önerileri, gerekli 
gördüğü hallerde, ilgili üniversite rektörleri veya yet
kili temsilcilerinin katılacağı bir komisyonda, adayla
rın isteklerini de gözönünde tutarak, inceletir. Alına
cak karara göre atama yapar. 

Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı 
üniversitede son üç yıl zarfında doçentlik görevinde 
bulunanlar müracaat edemezler, 

'BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
I isteyen?.. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
I Sayın Başkanım, önemli değil; fakat altta da açıikla-
I malarını yapıyor : (a) paragrafının küçük bent 3'ü, 
I «Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak gerekir» 
I hükmünü getiriyor. 

Elbette bunun için, açık bir profesörlük kadrosu 
olmak lazım; altta da öyle geliyor zaten. Eğer ten-

I sipleri olursa, daha vuzuha kavuşmuş olur, birbirini 
tamamlar : «Açık bir -profesörlük kadrosuna atanmış 

I olmak gerekir» şeklinde düzenleyelim. 

BAŞKAN — Evet. 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, zaten anlam 
'ödür; orada ö kastedilmişti; atanmak için, o kadro 

I açık olacak tabii. Sayın Başkanım daha açık olarak... 
'BAŞKAN — Zaten (b) paragrafında geliyor : 

I «Profesörlük kadrosuna atama : 
1. — Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şart

ları haiz doçentlerle bir başka üniversitede en az üç 
I yıl hizmet etmiş profesörler atanabilir» diyor. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bunda da koyalım efendim; açıklığa kavuşmuş olur. 

IBAŞKAN — Hayır; bu şey profesörlüğe yüksel
tilmede aranıyor. Burada «Bir profesörlük kadrosuna 
atanmış olmak» dedik. Profesörlük kadrosuna atama 
nasıl olacak? Açık olacak orası. Öyle anlaşılıyor; ama, 
konursa daha garantili olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel 'Sekreteri) — Efendim, zaten bu
nun bütün hususiyeti bu. Bir doçentin profesör ola
bilmesi için mutlaka bir profesör kadrosuna atan
ması lazım; başka türlü atanamaz. 

IBAŞKAN — Ama oraya atanabilmesi için de, 
oranın boş olması lazım. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Orasının tabii, boş 

I olması lazım. 
iBAŞKAN — Zaten o kadroları Yükseköğretim Ku

rulu tespit edecek. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

I Anlaşıhiyor. Ben onun için çok önemsiz dedim. 
I BAŞKAN — Bunu koymaya bence pek gerek 

yok; fazla bir şey olur o. Çünkü, profesörlük kad
rosuna atamanın şekli (b) paragrafında geliyor; el
bette, bir yerde kadro yoksa, oraya atama yapılamaz 

i zaten; kadro olmadıktan sonra nasıl atanır o? (b) 
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paragrafında «Açık profesörlük kadrosuna, yukarıda
ki §aırtları haiz doçentlerle, bir başka üniversitede en 
az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanır» hükmü var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
önemli değil efendim. 

BAŞKAN — Ama, zabıtlara da geçmiş oldu za
ten. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde başka söz 
alrriak isteyen?.. Yoktur, 

26 ncı majddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Yabancı Ülkelerde Alınan Doçenttik Unvanı : 

MADDE 27. — Doktora veya tıpta uzmanlık un
vanını kazandıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik 
unvanını veya yetkisini almış olanlar, en az iki yıl 
bü unvan ile yalbancı ülkelerde öğretim ve araştırma 
kurumlarında çalışmış olmak şartıyla, doçentlik sı
navını başarmış sayılmak için Üniversitelerarası Ku
rula başvuralbilirler. Başvurmayı izleyen ilk toplantı
da Üniversitelerarası Kurul, doçentlik sınavında ol
duğu şekilde bir jüni kurar. Bu jüri, adayın belgele
rini, yayınlarını ve çalışmalarını inceleyerek bir ay 
içinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar. Üni
versitelerarası Kurul toplantısında 'bu raporu görüşe
rek, adayın doçentlik sınavını başaranlarla eş düzey
de sayılıp sayılamayacağını karara bağlar. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak, is
teyen var mı efendim? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 
Yalbancı Ülkelerde Alınan Profesörlük Unvanı : 

MADDE 28. — Doktora veya tıpta uzmanlık un
vanını aldıktan ve daha üstün bir bilimsel unvan ka
zandıktan sonra, yabancı ülkelerde profesör unvanını 
almış ve en az iki yıl bu unvan ile yalbancı ülkelerde 
yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış 
olanlar; yükseköğretim kurumlarında açılan profe
sörlük kadrolarına atanmak üzere gerekli şartları 
haiz olduklarının tespiti için; Üniversitelerarası Kuru
la 'başvurabilirler. Başvurmayı izleyen ilk toplantıda 
Üniversitelerarası Kurul, değişik üniversitelere men
sup aynı veya yakın dallardaki profesörlerden oluşan 
beş kişilik bir jüri kurar. Bu jüri ilgilinin belgelerini 
araşiturmalarını, yayınlarını ve çalışmalarını inceleye
rek bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı 'bir rapor ha
zırlar. Üniversitelerarası Kurul, ilk toplantısında bu 
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raporu görüşür ve adayın profesörlüğünün kabulü 
için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına karar verir. 

BAŞKAN — Şimdi (burada, doçentle profesörün 
atanması arasında bir farklılık oldu. Maddenin 3 ncü 
satırında, «yükseköğretim kurumlarında açılan pro
fesörlük kadrosuna atanmak üzere gerekli şartları 
haiz olduklarının tespiti için» deniyor. Halbuki 27 
nci maddede, «açık olan doçentlik için» demedik. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Doçentliği herkes 
alalbileeek «fendim. 

BAŞKAN — Onda kadro şartı yok mu? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim. '«Tür
kiye'ye ıgeleceğim; doçentlik payemi verin, tasdik 
edin» der. 

BAŞKAN — Dışarıdan gelenler için... 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabii efendim. 
'BAŞKAN — Ama profesörlükte kadrosu olacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Müi Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Türkiye'de profesör
lük kadrosunu alabilmek için, mutlaka o kadroda 
hizmet etmesi lazım; o bakımdan da arada bir fark 
var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Müsaade eder misiniz efendim?. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Acaba gerek var mıdır, düşünmeye değer midir 
diye ınoktai nazar çekmek için düşündüm. Dışarıdan 
da tabii, öğretim üyesi geliyor. «Yabancı ülkelerde 
alınan profesör unvanı» dedik; doçenti de düşündük; 
ama, dışarıdan gelen yardımcı doçent için hiç bir hü
küm getirmedik. 

Gerekli mi, değil mi, düşünemedim; fakat baktım, 
hüküm de yok; o bakımdan dikkat çekmek istedim. 

BAŞKAN—Evet. 
»Komisyon ne der efendim? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Seikreteri) — Efendim, Üniversite
lerarası Kurulun vazifeleri arasında «doktoraların 
değerlendirilmesi» diye Ibir husus vardır. Üniversite
lerarası Kurul yurt dışında yapılan doktoraları - do
çentlik ve profesörlük unvanlarını - değerlendiriyor. 

IBAŞKAN — O zaman yardımcı doçent oluyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim. , 
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MİLLÎ EĞİTİM ©AKANI HASAN SAĞLAM 
— O zaman, o 'hüküm uygulanabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRU0 (M'ffii Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu uygunsa mesele 
yok. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Bence uygun. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (MM Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Öyle ise başka ftir 
şey taihir edeyim: Hele lisan biliyor dışarıdan geldiği-
ne göre; tercin edilir. Şimdi, doktorasını değerlendi
riyor; yardımcı doçent oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim sağolun. 

IBAŞKAN — 28 nci madde üzerinde başka, söz 
almak isteyen? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

29 mcu maddeyi okutuyorum : 
Unvanların Korunması :ı 
MADDE 29. — Öğretim üyeleri, bu kanunda ya

zılı ıhükümler dışında kazanmış oldukları akademik 
unvanlardan yoksun bırakılamazlar. 

Başka 'bir işe geçmek, emekli olmak veya çekil
mek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim 
görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıya
bilirler, Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı 
doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi 
içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl gö
rev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumlan 
dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar. 

'BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Mıaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3'û ncu maddeyi okutuyorum : 
(Emeklilik Yaş Haddi : 

MADDE 30. — Öğretim üyelerinin ıgörevleri ile 
ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 ya
şını doldurdukları tarihtir. 

30 ncu madde üzerinde söz almak isteyen? Yok
tur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

IIL — BAŞKANLIĞIN KÖNStöYE SUNUŞLARI 

1. — Gündemin 50 - 55 nci numaraları arasında 
yer alan kanun tasan ve tekliflerinim 2485 sayılı Kar 
nuna göre gündeme alınıp görüşüleceğine dair Baş
kanlık sunuşu. 

'BAŞKAN — Simidi, bugünkü 'gündemimize, gün
demin 50 nci sırasından itibaren yeni girmiş olan 6 
'kanun tasarısı var; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun. 
150. — 241'6 Sayılı 1981 Mali Yık Bütçe Kanunu 

ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /271) 

51. — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 Mal 
Yılı 'Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1 /272) 

52. — 2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı. <1 /273) 

53. — 2411 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. 1(1/274) 

54. — 2407 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1981 Mali Yılı Bütçe Kanununla Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/275) 

55. — 2413 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/276) 

İBAŞKAN — Efendim, henüz Danışma Meclisinde 
Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için bu 6 kanun 
tasarısını da gündemimize almış oluyoıiuz. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
Vakit ilerlemiş olduğundan, 'birleşimi yarın saat 

10.30'da toplanmak üzere kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 19.06 

)>&<i 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEY t 
GÜNDEMİ 

77 NCİ BİRLEŞİM 

26 Ekim 1981 Pazartte* 

Saat : 14,30 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

• ,1. — Tahsilatım Hızlkndırüması Hakkında Kanun 
ite Bazı Vergi Kanunlarında DeğişikTik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
Raporu. (1 /270) (S. Sayısı : 292) 

2. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas 
Komisyonu Raporu. (1/203) (S. Sayısı: 285) 

3. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Plan Komisyonu Raporu (1/119) (S. Sayısı : 270) 

4. — İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komılisyonu Raporu. (1 /243) (S. 
Sayısı : 279) 

5. — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin Anabelediyelere Bağlanmaları Hak
kında Kanun Tasarısı ve Ih'tisas Komisyonu Raporu 
(1 /'l29) (S. Sayısı: 276) 

6. — Devlet Mezaıllığı Hakkında Kanun Teklifi 
ve ihtisas Komisyonu Rapora. (2/75) (S. Sayısı : 274) 

7. — Adi Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu, (1/221) (S. Sayıısı : 278) 

8. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1 /235) 
9. — Toplu İş Sözüeş'mesü, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1 /236) 
10. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
'BİT Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1 /222) 

11. — 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarınnn DeğistJirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Bklenmesıine Dair Kanun Tasarısı. (1/244) 

'12. — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı, (1 /245) 

13. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat 'Kanunu Teklifi (2/77) 

14. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
15./-— Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin değiıştlrilmeslime, Bazı Maddelerinıimı Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1 /246) 

16. — 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
nin Değiştirilmesi 'Hakkında Kanuni Tasarısı. (1/247) 

17. — 926 'Sayılı Türk Silahİı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddderimim Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

18. — 5434 Sayılı TC Emekîü Sandığı kanununa 
6 Ek Geçidi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve MilTi Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) 
(S. Sayısı : 286) 

119. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
20. — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1 /224) 
21. — Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Ma

denleri İle Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil-
mesıinıi Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1 /2Ö9) 

22. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunumun Bazi Maddelerimin Değiştirilmesi İki Mad-
desiinin Yürüdülkten KaMırılması IBazı Madde, Bent 
ve Fıkra EkHenmes'i Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/239) 

!23. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, ©u Kanunla Bir Ek ve Bir Geçic'i 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı. (1/196) 

24. — 5590 Sayiı «Ticaret ve Sanayi Odaları» 
«Ticaret odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret 'Borsaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Mad
desinin Kaldırılmasına, !Bu Kanuna Geçidi Madde
ler Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun, Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 
12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı. (1/195) 

25. — 61!8 Sayılı Limanlar Kanununun; Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında- Kanun Tasarısı. (1 /l62) 

26. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı, (1/163) 

27. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı 

(Devamı arkada) 



Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/164) 

28. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kuruümasma 
M$km Kanun Tasarısı. (1 /228) 

29. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

30. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
3L — Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahke

meleri ve Vergi Mahkemelerimin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısiv (1 / 255) 

32. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

33. — Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kat-
dırriması Hakkımda Kanun Tasarısı. (1 /256) 

34. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik 
Yapılması 'Hakkında Kanun Tasarısı, (1 /257) 

135. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin 
Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirifrnes'i Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/253) 

36. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı, ı(l/261). 

'37. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
0/262) 

38. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 ncü Maddesi ile 15 nci Maddesinin (h) Fıkrasının 
Değiştirilmesine ve 39 neu Maddesine (j) Fıkrası ve 
Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı. (1/259) 

39. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nomu Teklifi. (2/82) 

40. — 657 Sayılı Devlet Memurliarı Kanununun 
Bazı 'Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /251) 

41. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerimiin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1 /265) 

42. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (1/266) 

43. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı, 
(1/264) 
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I 44. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat-
hik Şekli HakkMiida Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı. (1 /241) 

45, — 926 Sayılı Türk Süalhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Baza Maddelerinin DeğişiMmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun' Ta
sarısı. (1/252) 

I 46. — Deniz Ticaret Filosunun Geliştirme İle 
Gemi İnşa Tesislerimin Teşvikli Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/170) 

I 47. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/267) 

48. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa-
rıs, (1/268) 

49. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinim Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/269) 

50. — 2416 Sayılı 1981 Mali Yıllı Bütçe Kanunu 
ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli!! Cetvelde Değişiklik 
Yaplıması Hakkında Kanun1 Tasarısı. (1 /271) 

51. — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 
I Mali Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması 
I Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /272) 

52. — 2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Ka
nununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasa, Hak
kında Kanun Tasarısı. (1 /273) 

I 53. — 2411 Sayılı Devlet Ürötme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı. (1/274) 

54. — 2407 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1981 Malıi Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/275) 

55. — 2413 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel
lerde Değişiklik Yapılması Hakkımdia Kanun Tasarısı. 

I (1/276) 
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Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1/203) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 16 Temmuz 1981 

Sayı : 101-818/05111 

MtLIjt OÜVHNUKİ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Mili Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1 5 . 7 . 1981 tarihinde 
kararlaştırılan «Yükseköğretim Yasa Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştisr. 

Gereğini emürlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

Yüksek öğretim Kanunu 

GENEL GEREKÇE 

Tarihçe : 
1/ Cumhuriyetin ilanından donra, 31 Mayıs 1933 tarih ve 22512 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu ve 

ona bağlı bütlüh kuruluşlar, kadro, kuruluş ve düızenlemeleri ile .birlikte kaldırılarak «tsitanlbul Üniversitesi» *ıe 
çevrilmiş ve bu köklü değişiklik yükseköğretimlin yapısında yeni bir devir açmıştır. Bunu takiben, Bayındır
lık Bakanlığına bağlı iken, daha. sonra Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Mühendis Mektebi, 10 Mart 1944 
tarih, ve 4916 sayılı Kanun ile «İstanbul Teknik Üniversitesi» adıyla üniversiter kuruluş haline getiritaiş'tir. 
Dalhia sonra 1946 yılında 49136 sayılı Kanun ile, yeni kurulmuş bulunan «Ankara Üniversitesi» de dalhil ol
mak üzere, üniversiteler yeni ve ileri bir statüye kavuşturulmuşltur. 

(Bunu izleyen 14 yıl içinde Üniversiteler Kanununda bir takım yeni değişikliklere gidilmesi İhtiyacı tekrar 
belirmiştir. Böylece 27 Ekim 1960 tarih ve 1115 sayılı Kanun ile 4936 sayılı Kanunun bazı maddeleri değişti
rilmiş, 4936 sayılı Kanun ile sağlanmış bulunan bilimsal ve idari özerkliğe 115 sayılı Kanun ile düzenlenen 
iç denetim sayesinde yeni bir anlam kazandırılmıştır. 

Ayrıca, 15 Haziran 1959 tarih ve 7334 sayılı Kanun ile, bu tarihe kadar yüksekokul olarak faaliyet gös
teren Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları, bilimisel özerkliği ve tîüzel kişiliği olan İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri adıyla yükseköğretim kurumları olarak Milli Eğicim hayatımıza katılmışlardır. 

Bu tarihten sonra, Türk Milli Eğitimini bütünüyle kavrayan ve yönlendiren 1961 Anayasası kalbul edil
miş ve Anayasalda İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın plana bağlanacağı ve kalkınmanın bu plana göre 
gerçekleştirileceği ilkesi getirilmiş ve planlı döneme geçilmiştir., 

(Planlı dönem içinde 30 Nisan 1969 tarih ve 1172 sayılı Kanun ile daha önce yüksekokul statüsünde bu
lunan Güzel Sanatlar Yüksekokulu «Güzel Sanatlar Akademisi» haline getirilmiş ve 3 Haziran 1969 tarih 
ve 1184 sayılı Kanun ile de Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri açılarak özerk yüksek öğretim ku
rumlarının ve kapasitesinin artırılması yoluna gidilmiştir. 

Hızlı nüfus artışı ve yükseköğretimin alt kademesinde yönlendirilmemliş okullaşma oranının artırılmasının ge
tirdiği oluş içinde yükseköğretime karşı hızlı bir eğilim görülmüş ve ortaya çıkan kapasite sorunu; bu defa, 625 
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sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun da kalbul edilmesiyle yükseköğretiın alanındaki uygulanışı yönüy
le planlı kurumlaşma ilkesine ters düşen özel yükseköğretim kurumları oluşmuştur. 

Yukarıda belirtilen tüzel veya tüzel ve özerk niteliğe sahip yükseköğretim kurumları yanında, çeşitli Ba
kanlıkların ilgi sahalarına giren meslek alanlarına yönelik insangücü ihtiyacının karşılanması amacıyla; değişik 
türdeki yükseköğretim kurumları açılmak suretiyle yüksek öğretim yaygınlaştırılmıştır. Bu artış, kendisini da
ha çok öğretmen yetiştiren kurumlarda göstermiştir. 

1971 yılında, imkân ve fırsat eşitliğine ters düştüğü ve fakültelere eşit diploma verdiği gerekçesi ile, 625 
sayılı Kanunun özel yüksekokullarla ilgili hükmü Anı yasa Mahkemesince iptal edildiğinde; mevcut özel yük
sekokullar, çoğunlukla uğraş alanları dikkate alınmaksızın diğer yükseköğretim kurumları olan akademilere 
ve üniversitelere bağlanmışlardır. 

1750 sayılı Ünivefsiteler Kanununun yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 1973 tarihine kadar çeşitli kanunlarla 
Ege, Hacattepe, Ortadoğu Teknik, Atatürk, Karadeniz Teknik ve Boğaziçi Üniversiteleri kurularak mevcut 
üniversitelerin miktarı 9'a çıkarılmıştır. 

(Mevcut Durum : 
2, 13 Ekim 1972 tarih ve 14335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan milli eğitim reformu stratejisi uyarın

ca, 7 nci ve 8 nci Eğitim Şûraları kararları ve uzun dönemli kalkınmanın 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
temel hedefleri ve stratejisi doğrultusunda Milli Eğitim Temel Kanunu hazırlanmiiş ve 1973 yılında yasalaşa-
rak Türk Milli Eğitimi tümüyle genel bir düzenleme içine alınmıştır. 

Bu dönemde ortaya çıkan gençlik olaylarının değerleridirilmesli sonucunda; Milli Eğitim sistemimiz içe
rik ve yapı bakımından önemle ele alınarak Türk Milletinin bütün fertlerinin Atatürk Devrimlerine, Atatürk 
Milliyetçiliğine ve demökraisi ideallerine bağlı vatandaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlayan ve böylece milli 
birlik ve bütünlüğü gerçekleştiren eğMm programlarının geliştirilmesi, uygulamanın titizlikle izlenmesi Eği
tim - Üretim - tnsangücü sistemleri arasında denge kurulması ve öğretmen yetiştirmeye daha fazla önem 
verilmesi güvence altına alınmıştır. Böylece örgün eğitimin tüm kademeleriyle yapı bakımından uyum içinde 
bir bütünlüğe kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Anayasanın eğitimle ilgili hükümleri arasında tümüyle üniversiteleri ilgilendiren 120 nci maddenin de de
ğişikliğe uğraması, Üniversiteler Kanununun yeniden hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

3. 7 Temmuz 1973 tarihinde yürürlüğe giren, ancak Anayasa Mahkemesinin çeşitli zamanlarda verdiği 
kararlarla bazı hükümleri iptal edilen ve meydana gelen boşlukları henüz doldurulamayan 1750 sayılı Kanun 
ile yükseköğretimin bütünlüğü, kurumların planlama ve koordinasyonunun sağlanması, öğretim ve öğrenim 
özgürlüklerinin güvenlik altında bulundurulması, devletin gözetim ve denetiminin sağlanması, yükseköğreti
min toplum ihtiyaçlarına yönelmesi, yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliği, kaynakların etkin ve rasyonel 
bir şekilde kullanılması gibi günün ve kurumların ihtiyaçlarına cevap veren ilkeler saptamış ve anılan ilke
lerin gerçekleştirilmesi için öğretim kurumlarının üstünde ve içinde organlar kurulması gerçekleştirilmiştir. 

Ortaya Çıkan thtiyaç ve Boşluklar : 
4. Ancak, 1750 sayılı Kanuna dayalı olarak, genellikle yukarıida kurulduğu belirtilen organlara yönelik 

hükümler yüksek yargı organlarınca iptal edilmiş ve bunların sonucunda doğan boşlukları giderecek önlem
lerin alınması için belirli sürelerde kanun tasarıları hazırlanmış olmasına karşın bu kanunlar çıkarılmadığın
dan yeni düzenlemelerin getirilememiş olması, üniversitelerin, akademilerin ve yüksekokulların işieyişlerıinde 
boşluklar, tutarsızlıklar ve duraksamalar yaratmıştır. 

Ortaya çıkan durum itibariyle, günümüz gerçekleri içinde duyulan ihtiyaca rağmen; devletlim denetim ve 
gözetimini sağlayacak organlar işleyememiş, yükseköğretim kurumları arasında denetim ve uyum sağlanama
mış, gerek kertdi aralarında, gerekse Devletin diğer organlarıyla sürdürülmesi gereken işbirliği gerçekleştiri
lememiştir. Bu durum yükseköğretimde dağınık ve rastgel'e bir gelişmeye yol açmıştır. 

5. Ülkemizde belirli dönemlerde teşvik edilen ve süratle gelişen hızlı nüfus artışı, birçok ülkede olduğu 
gitot, yükseköğretim kurumlarının sayı ve kapasitelerini artırma zorunluğunu doğurmuştur. Başlangıçta belirli 
bîr hızla gelişen ve sonraları artış gösteren yükseköğretim kurumlarımızın yarattıkları kapasitede yüksek
öğrenim önünde oluşan yığılmaları genelde karşılayamamıştır. Yükseköğrenim öncesinde çok amaçlı prog
ramlar yoluyla ve yöneltme sistemiyle öğrencilerin yükseköğrenime girişlerini denetim altına alabilen ülkelerde 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285) 



— 3 — 

dahi yığılmalar nüfus artışı oranıyla bağlantılı olarak artmıştır. Bu artış ülkemizde en büyük oranda görül
müştür ve görülmektedir. 

6. Yukarıda anılan soruna çözüm aranırken, yükseköğretim kurumlarının kurulmasında ilke olabilecek 
«yükseköğretim kurumlarının kalkınma planlarında hedef olarak seçilmiş tarım ve sanayileşmeye yönelik alt 
yapımn oluştuğu», «Sosyo - ekonomik gelişmenin mevcut olduğu» ve «Yükseköğretim kurumlarının genellik
le gelişmesi gereken bölgelere» yayılması gibi araştırmalara dayalı olgulara rağmen; anılan ilkeler çoğu zaman 
ihmal edilmiş ve kısa sürede mevcut üniversite sayısı planlamasız 9'dan 19'a çıkarılmış; aynı nitelikteki atı
lım akademi ve yüksekokulların kurulmasında da izlenmiştir. 

Yeni üniversite ve yan kuruluşlarının ve diğer yükseköğretim kurumlarının kurulması konusunda, plan
larda, her konunun ayrı projeler halimde ele alınarak tüm olanaklar sağlandıktan sonra kuruluşa geçilmesi 
öngörülmüşken; öğretim üyeleri açısından dengeli bir dağılımın veya rotasyonun beli bir yönteme bağlan
ması, tamgün yasasının kesin biır şekilde uygulanması, öğretim üyesi yetiştirme ihtiyacının karşılanması gibi 
hususlar gerçekleştirilmeksizin yeni kurumlar açılması yoluna gidilmiştir. Ancak üniversitelerin ve diğer ku
rumların gelişmeleri çok yavaş devam edegelmiş ve öğrenci kapasitesinde de özellikle ihtiyaç duyulan in-
samgücünü yetiştirme açışımdan özlenen artış sağlanamamıştır. 

7. Sadece ilkindi plan döneminde yükseköğretimdeki gelişime, Öğrenci sayısı yönümden hedeflere uygun 
otousjsa da, sonraları gerişlimde kalınmış ve mevcut gelişmenin küçük bir kısmı üniversiıtelerce, büyük bir bö
lümü ise akademiler ve yüksekokullarca gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerdeki gelişmenin yavaşlığı, bu kesi
me tahsis edilen (kaynaklar dikkate alındığında, kullanılmayan ve değerlendirilemeyen bir kapasite varlığım 
vtırgulamalktadır. 

Ayrıda, yükseköğretim kurumları arasımda henüz gerçek anlamda yükseköğretim kurumu boyulülarına 
ulaşamamış özerik kuruluş sayısının oldukça büyük biiroramda oluşu da dikkatleriden uzalk tutulmamalıdır. 

Kapasite artırma endişesi ile öğretim olanakları gerçekleştirilmeden açılan yükseköğretim kurumlarında, öğ
retim gereken düzeyde sürdürülememekte ve yerleşik öğretim üyelerinin bulunmaması nedeniyle, yapılan öğre
tim büyük harcamaları gerektirmektedir. Anılan husus, öğretim üyelerinin toplandığı büyük şehirlerdeki kurum
ların mezunları ie öğretim üyesi sıkıntısı çeken ve aynı diplomayı veren diğer kurumların mıezumılan arasında 
da ülke menfaatlerini zedeleyen nitelik farklarına neden olmaktadır. 

8. Özelikle 1974'ten itibaren başlayarak kurulan yükseköğretim kuramları arasında amaç ve görevlerime 
yönelik uıygun program ve standartların bulunmıaıyışı nedeniyle, yükseköğretimin giderek daıha karmaşık bir 
hale geldiği görülmektedir. Yükseköğretim kurumlarının sağladıkları eğitim olanaklarının sayısal yetersizli-
ğimin ve bazı kurumlarda niteliksizliğinim yanı sıra ülkenin insanıgücü ve ihtiyaçları açısından tutarsız ve ku-
ruml'ararası dağılım yönünden dengesiz bir görünüm içinde olması nedeniyle; kalkınma planlarımda öngörü
len imsamgücünün yetiştirilmesi yenine 'sürekli olarak aynı alana yönelik insangıücü yetiştirilmesi ağırlık kazan
mıştır. 

9* öte yandan, plan hedeflerini ve eğitim standartlarını düşünmeksizin; sadede yükıseköğremime olan ta-
leb'n baskısını hafifletmek amacıyla, gerekli ömhazırhlklaır tamamlanmadan ve koşulara uygunluğu sağlan
madan, geçiştirici bir önlem olarak girişilen önlisaras, açık yükseköğrenimi * (mektupla öğretim) ve özelikte 
YAY - KUR uygul'amıallan yeni ve önemli boyutlara ulaşan sorunlar olmaktan öte bir sonuç sağlayamamıştır. 
Açık yükseköğretim uygulaması ile hızlandırılmış eğitim programları, uygulaması dana çok öğretmen yetiş
tirmeye yönelik olmuş ve sonuçta Milli, Eğitim Bakanlığı ihtiyacımın çok üstümde ve bugün için yeniden hiz-
mıet-içi eğitim verilmesi yolluyla nitelik kazandırılması gereken büyük sayıda bir öğretmen kütlesi oluşturmuş
tur. 

10< Planlı döneme geçişten sonra, önceîkle birindi plan döneminde, öğretim elemanı yetenslizliğiınin yeni 
yükseköğretim kurumlarının açılmasını sınırlama gereği üzerimde durularak, öğretim elemanı yetiştirilmek üze
re yurt dışına büyük oranda öğrenci gönderilmesi planlanmış; yükseköğretimde niteliğin yülkseltilimeısi ama
cıyla niıteFk'lİ öğretim elemanı yetiştirme konusuna, takilbeden kalkınma planlarımda da büyük önem veril
miştir. Ancak 1416 sayılı Kanun uyarınca yulkarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için, yurt dışıma gönderi
len elemanların, sayıca plan hedeflerinim gerisinde kalması yanımda, dönüşlerinde görevlendiirilmıölerimin eitkiın 
ve düzenli bir yönteme bağlanamamış olması, yurt dışına beyingücü ve yasal boşluklar nedeniyle ayrılmaların 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 285) 



— 4 — 

önîerılemernesi, öğretim üydsi sorununu olumsuz yönde sürekli etkilemiştir. Bu aılam'da yetlişltirilmaeniim ve yaltı-
rnmın temel fen ve uygulaimalı bilimlere yönelik otoıası gerekirken, bunun dışında bir tutum izlenmesi imıtiyaç 
dışı akademik ihtisas gücü oluşmasına neden olmuştur. 

11. Yüksdfcöğnâtim kurumlarındaki öğretüm elemanlarınım. genellikte pediegıojıik eğiitiimlden geçmemiş ol
maları, kendi alanlarının gerektirdiği özel öğretim yöntemlerinden, çağın eğitime getirdiği zorunlardan ve bunların 
çözüm yollarımdan yeterince bilgi sahibi olmaları, verilen eğitimin niteliğini etkilemiştir. 

•12. Yükseköğretimde bütünlüğün ve öğretim elemanı lihtiyaeının gerçekçi olanak karşüanalmamasiinın bir 
başka medeni de akademik unvan ve yötlkil'eıiiıo tümı yüksek öğretim kurumlarında geçeri ve tutarlı ölçülere bağ-
tanaımamııış olmasıdır. 

13. Son zamanlarda meydana gelen üniveirisilte - aikaid'ömi aniaşmaızlığı bazı yüksek yangı organlarıınım ko
nuya ilişkin vermiş olduğu kararlarla, yükseköğretim alanında belirgin bir sürtüşmenin etkinliğini artırmıştır. 
Bu dûnumun yarattığı başılboşluk gerçelk duruim değerleridiriilmeden, yargı kararları da sapünılaralk kısa 
zamanda keyfi olarak yeni kurumlar açılmış, bazıları ve genellikle afcademlilerdle her kapının üzerine «fakülte» 
levihası asıılma'sı yoluna glidiltaiştir. 

©alkanilııfclarıin bkçoğulnun anagıörevi eğitim - öğrötiiim olmadığı içini Ikeridli'lerİne bağlı eğitim kurumlanma bir 
yük gözüyle bakmış ve kendilerine bağlı1 yükisie'köğneıtimkuruımlarını bu sahaida yetklisi olmayan kişilere teslim 
etme zorunıluğunda kalmıştır. Bu gidiş, yülkseköğretimıde ühti'yaç duyulan sıaıyı ve kalitede kısaıngücünün yetişti
rilmesinde büyük güçlüklerin doğmasına neden olmuştur. 

'14. Yüksıdköğrdtim kurumlarımızın büyük bir kısmında gerçeMeşitirilemeyen veya işleltilameyen rtehlberliJk 
hizmetleri, sosyal çalışmalar ve yönetime kaıtılknıa, öğrencilerin not, kitap ve beınzefi konulardaki iHbiıyaçları-
niını giderülemıemıesii,, rüh ve beden sağlığı huzmelerimin sağlanamaması, disiplin ve yükümlülük esaslarımın sap-
tanmıaımış olmasa gibi konularım mevcut oluşu, yetiştarilmdsıi gereken insangücünıün, nitelikleri açısından eksik 
kalmasına neden olmuştur. 
Sonuç Olarak : 

15. Miıli eğitim süsteanıirnizim, üst kadiemesini oluşturan yükseköğretimimizin ve yükseköğretim kurumları
mızın: 

a. Çağdaş bilim ve teknoloji gerekleri ve Devlet Kalkınma planları hedefleri doğrultusunda, kemdi 
insangücü ve maddi kaynaklarını en rasyonel, etkili veniimli ve dkonömıik şekilde kulammalarını; 

b. Yurt fcaikı/nımasiinın ihtiyaç duyduğu inısangücünü Mıillü Eğütilm Temel Kanununda belirtilen nite
liklere sahıip olarak yetilşltirillmasi gîbi, milli ve çağdıaş amaçlardan saıpmalksızın, toplum ihtiyaçlarımı karşılaya-
cak Ve yurt ikalkınmıasına ve üreöime yardiımcı olacak kuruluşlar olanalk, forifcsiyonlarıinıı Atatürk devrim ve 
ilkelerine ve Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Hükümet programlanma dayalı icra planımda belinti-
İsn hedefler çerçevesıinde yerline getirebilmeleri için, bu hedeflere yönelmeye irnikân verecek bir yapıya kavuş
turulmalarını; 

c. Yükseköğretim sistemlimizin mevcut ıbünyesiel sorunlarıma güvenilir, ileriye yönelik ve ülkemliız ger
çeklerine uygun çözümler getirilmesrimti; 

id., Yükseköğretim kurumılarınım yüktendıikleri görevlerii yerime gdtirmelerinde her bakımdan devlettin 
gözetim ve denetimi fonksiyonunun devamlı ve etlkim ıbir şekilde gerçdkleşitirilmesilni; 

e. Yük'sıaköğretimin bütünlüğü ilkesıi ışığında, yüksidköğretiim alanınım bütün yönleriyle plana bağlan-
rnasımı, yönllönıdirilmıesin'i, uygulamaların yalkımıdan izlenerelk dıeğerlendlirilrnösıini, kurumlar araisıtnıda işibiırliği 
ve koordinasyonun sağlanmasını ve fcorunmasımıı; 

f, Kaynakların ettfcin bir şekilde kullanılmiasıını ve fırsat eşitliği ilkesiihin gerçeMeştirilmesıiıni; kurum
ların memleket yüzeyinde dengeli dağılımını; 

öğretim elemanlarımın hizmet gücümden, istenildiği ve gerektiği gibi yararlamılmasaını; 
Meniye yönelik ve planlama uygun öğretim elemanı ve linsangüoü yatiştiritaesıi'ni; 
Sağlamak aımıacıyla bu Kamunun hazırlanmasıma »ihtiyaç duyulmuştur, 
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Madde .1. — Bu madde ile yasanın amacının, yükseköğretimi bir bütünlük içinde düzenlemek olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca, yükseköğretimin amaç ve ilkelerini belirlemeyi, Yüksek öğretim Kurulu, Yüksek 
öğretim Denetleme Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ile üniversiteler, fakülteler ve yüksekokulların kuruluş
ları, işleyişleri, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitim - öğretim, tüm öğretim elemanları, öğrenciler ve idare 
personelle ilgili esasların düzenlendiğini ifade etmektedir. 

Madde 2. — Bu madde üst organların, yükseköğretim kurumları ile bağlı kuruluşların faaliyet ve esas
larını kapsadığı belirtilmiştir. 

Silahlı Kuvvetler ve Emrtiyet Hizmetleri ile ilgili yükseköğretim' kurumlarının bu yasa kapsamı dışında 
oldukları ve bunlarla ilgili hususların ayrı yasalarla düzenleneceği hüküm altına alınmaktadır. Ancak kendi 
yasalarında hüküm bulunmadığı hallerde bu yasa hükümlerine taJbi olacakları hükme bağlanmıştır. 

Madde 3. — Bu yasada, geçen bazı önemli kavramlar, bu yasadaki anlamlan doğrultusunda tanımlan
maktadır. 

Madde 4. — Yükseköğretimin amacı, üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölüm'de öğrencileri 
Atatürk devrimlerine ve ilkelerine, Anayasada ifadesini bulaın Türk Milliyetçiliğine bağlı, toplum yararına say
gılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kişiler olarak yetiştirmeyi amaçladığı, ikinci bö
lümde Türk Milletinin dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin ülkesi ve fertle
riyle bölünmez bir bütün olarak ele almayı, üçüncü bölümde de üniversiteler olarak genelde bilimsel çalışma 
ve araştırma yapmayı amıaçlaidığı belirtilmiştir.. 

Madde 5. — Yükseköğretim'in hangi anailfceler doğrultusunda planlanacağı, programlanacağı ve düzen
leneceği hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 6. — Yükseköğretimin amaç ve anailkelere uygun olarak görevleri, yetkileri ve sorumlulukları 
düzenlenmektedir. 

Madde 7. — Devletin, öğretimin çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine ve kalkınma planının ilkelerine 
uygun olarak yürütülmesini teminat altında bulundurma zorunluğu, bu madde ile tanımlanan kuruluşu ge
rekli kılmaktadır. Böyle bir kuruluşun planlama ve koordinasyon görevi bulunacak ve bunun doğal sonucu ola
rak da aldığı uygulama derecesini ye sonuçlarım izlemesi ve yetkili makam ve mercilere önerilerde bulunma
sı gerekecektir. 

Madde 8. — Devlet adına görev yapacak olan bu kuruluşun amacı ve görevleri dikkate alınınca başkanın 
Milli Eğitim Bakanı olması gerekli görülmüştür. Kurulda, yükseköğretim alanının yetkili temsilcilerinin bulu
nabilmesi için bütlün üniversitelere ve yüksekokullara temsilci göniderme görevi verihfliş, Genelkurmay Baş
kanlığına bağlı yüksekokulların bulunması, çalışma alanı ile yakın ilgilerinden ötürü de Malîye Bakanlığı ve 
Devlet Planlama Teşkilâtının temisilci ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının kurulda bulunmaları yararlı olabi
lecek diğer üyelerin görevlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bu kompozisyonda üniversite ile yüksekokullardan 
gelenlerle diğer üyelerin sayılarının eşitliğine ayrıca dikkat edilmiştir. 

Üyelerin, yapacakları görevler dikkate alınarak atamalarının Devlet Başkanınca yapılması uygun görül
müştür. 

Yükseköğretim Kuruluna önemi gözönüne alınarak tüzelkişilik ve özerklik tanınmıştır. Ancak özerkli
ğinin sınırı ise bu yasada ken'disine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde olacaktır. Ayrıca üyelerin nitelik
leri, özlük hakları, gordv süreleri düzenlenmektedir. Kurulun çalışmalarında devamlılığın sağlanabilmesi için 
üyelerin tümünün değişmeleri usulü yerine, bu madde ile istikrarı sağlayacak bir sistem getirilmiştir. Yüksek
öğretim Kurulunun kendisin^ mahsus bir sekreteryası bulunacağı belirtilmektedir. Kurulun görevleri dikkate 
alınırsa, sekreterya hizmetlerinin ancak iyi organize edilmiş, seviyeli ve daimi bir büro tarafından yürütüle
bileceği anlaşılacaktır. 

Madde 9. — Bu maddede Yükseköğretim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları sayılmaktadır. Yük
seköğretim kurumlarını gözetim ve denetim altında bulunduracağı, yeni kurum açma, birleştirme, kapatma 
ve kurumlar arasında bağlantı sağlayacağı, yeni üniversite açılmasına ilişkin yasa tasarılarını ve tekliflerini 
inceleyeceği, öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumları arasında dengeli dağılımını sağlayacağı, yük
sek öğretim kurumlarına alınacak öğrenci miktarlarınısaptayacağı belirtilmektedir., 
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Plan ve Koordinasyon fonksiyonunun ancak bu maddede sayılan görevlerin ifası ve yetkilerin 
kullanılması ile başarılabileceği düşünülmüştür. 

Zira, yükseköğretim alanını kendi bütünlüğü içinde düzenlemek, insan gücü İhtiyaçlarına uygun 
olarak kurumların açılması, kapatılması, birleştirilmesi sorununu olduğu kadar, kaynakların en etkili şekilde 
kullanılma tedbirlerini, ilgili mevzuatın yeterli hale getirilmesini, bu konularda lüzumlu bilgileri özellikle ku
rumlardan sağlamayı ve araştırmaların yurt ihtiyaçlarına yönelmesi için, araştırma fonlarının dağıtımını kontrol 
altında bulundurmayı ve benzeri fonksiyonların yerine getirilmesini gerekli kılmaktadır. 
Madde 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun yükseköğretim kurumlarının amaç ve anailkelefi ger
çekleştirmesini, üst kuruluşlarca alınacak kararların uygulanmasının sağlanmasını, gerekli inceleme, araştırma 
ve soruşturmaları yaptırarak devletin gözetim ve denetim fonksiyonunu yerine getirmeyi amaçladığı belirtil
mektedir, 
Madde 11. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun tarafsız bir kuruluş olarak kimlerden teşkil edileceği dü
zenlemekte, üyelerin görevinin sürekli ve görev süresinin dört yıl olduğu, üyelerin özlük haklarının yükseköğ
retim kurulu üyeleri ile aynı olduğu hüküm altına alınmaktadır. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Devletin gözetim ve denetim fonksiyonunu yerine getirebilme
si için yedi üyesinin de tarafsız kuruluşlardan alınmasına özen gösterilmiştir. Üyelerin atanmalarının Devlet 
Başkanı tarafından yapılması uygun bulunmuştur. Bu kurul için ayrıca bir sekreterya ön görülmemiş sek-
reterya hizmetleri Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterliğinin sorumluluğu içinde bir birim tarafından yü
rütülecektir. 
Madde 12. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, yükseköğretim kurumları üzerinde devletim gözetim ve denetim 
görevini yerine getirmek üzere kişi ve organlardan 'bilgi istemekle, disiplin ve oeza kovuşturmalarını izlemek 
ve gerekli hallerde kovuşturma yapmakla, disiplin soruşturmaları sonucu gerekli bulacağı öğretim elemanla
rına yer değiştirmelerini önerme yetkisi ile görevli olduğu belirtilm-iştir. 

Görüldüğü üzere bu kurul, Devlet adına yükseköğretim kurumları üzerinde gözetim ve denetim 
fonksiyonunu yerine getirecek Bu kurul icra yetkisine haiz olan Yükseköğretim Kurulu ve diğer kurullara 
önerilerde bulunacaktır. Yükseköğretim kurumlarında, zamanında suçlular hakkında soruşturma yapılmadığı 
takdirde, bizzat soruşturma yapacaktır. 
Madde 13. Üniversitelerarası Kurulun, üniversitelerin akademik konularda işbirliği ve koordinasyon içinde 
çalışmalarını sağlamayı, üniversitelerin tümünü ilgilendiren akademik içerikli yasa ve tüzük tasarılarını ha
zırlamayı amaçlayan bir kurum olduğu belirtilmektedir. 
Madde 14. Üniversitelerarası Kurul, üniversite sayısının artması nedeniyle rektörler ile Genelkurmay Baş
kanlığınca gösterilecek bir profesör üyeden oluşturulmuştur. Kurulun işleyişi, genel sekreterin seçimi, görev
leri ve personel işleri bu madde ile düzenlenmiştir. 

1750 sayılı Kanunda öngörülmüş bulunan Üniversitelerarası Kurul, yerleşmiş bir müessese ola
rak muhafaza edilmiş, ancak tecrübelerin sonuçları değerlendirilerek üye sayısı eskisine oranla sınırlandırıl
mıştır. Böylece Kuruluri daha etkin, verimli ve hızlı çalışabileceği düşünülmüştür. 

Üniversitelerarası Kurulun sekreterya hizmetleri için ayrıca bir birim önerilmiştir. 
Madde 15. Üniversitelerarası Kurulun tüm üniversı teleri ilgilendiren akademik konularda ne gibi görev yet
ki ve sorumlulukları bulunduğu hüküm altına alınmıştır. 

ıBu görevlerin bir kısmı, yükseköğretim kurulu ile sıkı işbirliğinii gerektirici niteliktedir, iki kuru
lun çalışma alanları, birlikte yükseköğretimi bütünlüyle kapsayıcı olacaktır. 
Madde 16. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullar bu kanun kapsamına alındığı için üniversıiltelerarası 
kurulun üniversiteler bakımından yapmakta olduğu görevleri yüksekokullar için yapmak üzere bir yüksek
okullararası kurul öngörülmüş ve bu kuruluşun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokulların akademik 
konularda işlbirliği ve koordinasyon içinde çaluşmalarını sağlayacağı ve yüksekokulların tümünü ilgilendiren 
kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını hazırlamayı amaçladığı belirtilmiştir. 
Madde 17. Bu maddede yüksekokullararası kurulun kuruluş biçimi ve işleyişi üniversitelerarası kurula ben
zer şekilde düzenlenmektedir. 
Madde 18. Yüksekokullararası Kurulun tüm Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokulları ilgilendiren aka
demik konularda ne gibi görev, yetki ve sorumlulukları bulunduğu hüküm altına alınmıştır. 
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Madde 19. Yükseköğretim kurumlarının, üst kuruluşların kararlarını uygulamakla yükümlü bulunduğu, üst 
kuruluşların ikinci defa kendisine gelen senato kararlarını kesin hükme bağlayacağı belirtilmiştir. 

Bu hükümle, üst kuruluşlara yükseköğretim kurumları üzerinde bir yetki tanınarak kurumların 
koor'dineli bir şekilde çalışmalarına imkân sağlanmıştır. 
Madde 20. Rektörün Devlet Başkanınca dört yıl için atanması hükmü getirilerek seçimin üniversitelerimiz
de meydana getirdiği gruplaşmalar önlenmiş ve ayrıca üniversiteler üzerinde devletin gözetim ve denetimine 
etkinlik kazandırılmıştır. Gene rektörü, görevden ancak Devlet Başkanı alabilecektir. Bu sayede rektörün ta
rafsız ve en yüksek makamın teminatı altında görevini yapması sağlanarak kamu hizmetinin iyi bir şekilde 
yürütülmesi mümkün kılınmıştır. 

Ayrıca bu maddede rektör yardımcılarının atanması, rektöre vekâlet ve rektörün görev, yetki ve 
sorumlulukları düzenlenmektedir. 
Madde 21. Senatonun oluşumu düzenlenmekte, görev yetki ve sorumlulukları, karar alması ve kararlarına 
yapılan itirazların kesin sonuca bağlanması biçimi belirlenmektedir. 

Bu maddede 1750 sayılı Yasadan farklı olarak tecrübelerin sonuçları değerlendirilerek üye sayısı 
eskisine nazaran azaltılmıştır. Böylece senatonun daha verimli ve hızlı çalışabileceği düşünülmüştür. 
Madde 22. Üniversite yönetim kuruluna 1750 sayılı Kanundan farklı bir oluşum biçimi öngörülmüştür. Bu 
sayede kurulun toplanması ve karar alması kolaylaşacaktır. 

Ayrıca bu maddede yönetim kurulunun görevleri ve çalışma tarzı düzenlenmektedir. 
Madde 23. Rektöre benzer şekilde dekanı da dört yıl için Devlet Başkanının ataması hükmü getirilerek, fa
külteler seçimin meydana getirebileceği gruplaşmalardan korunmuş olmaktadır. Ayrıca dekanın gelecek se
çimleri düşünerek tavizkâr bir yönetim göstermesi de bu sayede önlenmiş olacaktır. Ayrıca bu maddede de
kanın görevleri, yardımcıları, dekana vekâlet görevi ile hususlar düzenlenmektedir. 
Madde 24. Fakülte kurulunun oluşumu, toplanma tarzı görev, yetki ve sorumlulukları hüküm altına alın
maktadır. 
Madde 25. Fakülte yönetim kurulunun oluşumu düzenlenmekte, fakültenin yönetim organı olarak görev, 
yetki ve sorumlulukları belirlenmektedir. 
Madde 26. Yüksekokulların organlarının yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim ku
rulu olduğu tespit edilmiştir. 
Madde 27. Dekanda gösterilen gerekçelerle yüksekokul müdürlerinin de Devlet Başkanınca dört yıl için atan
ması benimsenmiştir. Yüksekokul müdürünün dekanın yaptığı görevleri yüksekokul bakımından yapacağı hu-
husu hüküm altına alınmıştır. 

Madde 28. Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, okulda öğretim görevi yapan 
aylıklı öğretim üyeleri, ders vermekle görevli öğretim yardımcılarından oluştuğu ve görevleri belirtilmiştir. 
Madde 29. Yüksekokulun yönetim organı olan yönetim kurulunun kuruluşu ve görevleri belirtilmektedir. 
Madde 30. Enstitülerin inceleme - araştırma yapan, fakat öğretim ve eğitim yapmayan kuruluşlar olduğu 
fakültelere ve üniversitelere bağlı olarak kurulabileceği vurgulanmakta, enstitü organlarının oluşumu, işleyişi 
ve yönetim ilke ve esaslarının Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenleneceği öngö
rülmektedir. 

Bu madde de 1750 sayılı Yasadan ayrılan esaslı husus, enstitülerde eğitim - öğretim yapılmama
sı ilkesinin kabul edilmiş olmasıdır. Bunun da nedeni eğer bu kurum eğitim - öğretim yapacaksa yüksekokul 
olarak örgütlenmesi gerekmektedir. Yasadaki bilimsel inceleme, araştırma - geliştirme ve uygulama yapabilmesi 
için bu kurumların eğitim - öğretim yapmaması gerekir. 
Madde 31. Fakültelerin ve yüksekokulların eğitim, araştırma ve uygulamada temel birimi olan bölümün 
tanımı yapılmakta, bölümün yönetimi, bölüm başkanının atanması, bölüm başkan yardımcısının seçimi gö
revleri, bölüm kurulu ve ödevleri hükme bağlanmaktadır. 

Bölümün tanımından da anlaşılacağı üzere 1750 sayılı Yasada mevcut en küçük öğretim ve araş
tırma birimi olan kürsüyü kaldırıp yerine çok daha ekonomik, daha modern ve aynı uzmanlık dalında bulu
nan öğretim üye ve yardımcılarının sıkı işbirliğini öngören ve mümkün kılan bölümü getirmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 285) 



— 8 — 

Ayrıca bölüm başkanının seçimine de yeni bir sistem getirmektedir, Yüksekokullardaki bölüm 
başkanı, okul müdürünün önerisi üzerine fakültelere bağlı olanlarda dekanca, rektörlüğe bağlı olanlar da 
rektörce, fakültelerde dekanca atanacağı ilkesi benimsenerek hiyerarşik amirlere yetki tanınmış olmaktadır. 
Madde 32. IBU madde ile öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli kadrolu ve sözleşmeli öğ
retim üyeleri ile öğretim yardımcılarıdır şeklinde tanımlanmıştır. Burada sözleşmeli öğretim üyesi ancak ya
bancı uyruklular için mümkündür. Bu yasa Türk vatandaşı öğretim üyelerine sözleşmeli çalışma imkânı ver
memektedir. öğretim yardımcılarının bazıları sözleşmeli çalışabilecektir. 

Ayrıca bu maddede, üye ve yardımcıların her türlü hak ve yükümlülüklerinin yasa, tüzük ve yö
netmeliklerle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 33. Öğretim üyelerinin görevlerinin, bilimsel araştırma yapmak, eğitim - öğretim yapmak, asistanla
rın yetişmesini sağlamak, haftanın iki yarım günü öğrencileri kabul etmek, üst kuruluşlarca diğer organların 
vereceği görevleri yerine getirmek, jüri ve komisyonlara katılmak olduğu hüküm altına alınmıştır. 
Madde 34. Doçentlik ve profesörlük unvanlarının, Türkiye'de bu yasaya göre ve bu yasaya dahil yüksek
öğretim kurumlarında, Üniversitelerarası Kurulca saptanacak esaslara göre ve düzenlenecek bir tüzüğe göre 
verileceği belirtilmiştir. 

Bu madde Türkiye'de doçentlik ve profesörlükte kalitenin düşürülmemesini sağlamak için getiril
miştir. Hiçbir kurum, bu yasa dışında kimseye bu unvanları veremeyecektir. 
Madde 35. Bu maddede, doçentlik sınavına girebilmek için adayların uyacağı koşullar belirlenmektedir. Do
çent adaylarından, doktor ya da tıpta uzmanlık yetkisini aldıktan sonra yükseköğretim kurumlarında çalışan
lar için bilim dalı ile ilgili işte beş, öğretim kurumları dışında çalışanlarda yedi yıl çalışmış olma şartı arana
caktır. Diğer taraftan hangi dallarda doktora ypılmayacağı hususunun tespiti akademik konularda yetkili ve 
görevli Üniversitelerarası Kurula bırakılmıştır. 

Bu maddede 1750 sayılı Yasadan farklı olarak doçentlik için geçirilmesi gerekli süre, dört yıldan 
beş yıla çıkarılmıştır. Zira bir kişinin çok kısa zamanda profesör olması uygun bulunmamış bilim hayatında 
bir yıl daha inceleme ve araştırmalarına devam etmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu süre yükseköğretim kurum
larında çalışmayı teşvik etmek amacıyla, dışarıda çalışanlar için yedi yıl olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca güzel sanatların bazı dallarında doktora yapılamayacağı kaJbul edilmiştir. Hangi dallarda 
doktora şartının aranmayacağını akademik konularda yetkili ve görevli olan Üniversitelerarası Kurulun tespit 
etmesi benimsenmiştir. 
Madde 36. Doçentlik sınavı jürilerinin kuruluşu, sınav kademeleri ile ilgili temel ilkeler belirtilmektedir. Do
çentlik sınavı yabancı dil, doçentlik tezi, kollekyum ve deneme dersi kademelerinden oluşmaktadır. Sınavın 
nasıl yapılacağını Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterileceği ifade edilmektedir. 

Bu madde de 1750 sayılı Yasanın ilgili maddesinden farklı olan en önemli olan husus, doçent
lik sınavının yılda bir defa yapılması ilkesinin benimsenmiş olmasıdır. Bu sınav yılda iki defa yapıldığından bir
takım kargaşalıklara neden olmakta idi. Ayrıca jürilerde ve komisyonlarda görevli profesörlerin uzun zaman 
bu görevle uğraşmak zorunda kalmaları nedeni ile bilimsel araştırmalarına yeterli zaman ayıramıyorlardı. Aday
lar da araştırmalarını yeterince tamamlamadan yeniden başvurma zorunda kaldıklarından yeteri kadar başarılı 
olamıyorlardı. 
Madde 37. Doçentlik sınavını doktor veya uzman olduktan sonra sekiz yıl içinde başaramayan asistan
ların, kurumu ile ilişkisi kendiliğinden kesilir. Bu süre, ıböl'üm kurulunun önerisi ve fakülte kurulunun kararı 
ile bir yıl uzatılabilir. Tezi kabul edilenlerin süresi gene aynı usulle bir yıl daha uzatılabilir. Kurumu ile ili
şiği kesilen asistanlar eğer isterlerse Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni kurulan, gelişmekte olan 
veya ihtiyaç içinde olan bölgelerdeki kurumlarda görevlendirilmeleri bu kurumların doktoralı veya uzman ih
tiyacı karşılamak bakımından öngörülmüştür. 
Madde 38. Yabancı ülkelerde doçentlik unvan ve yetkisini alanlar, bu unvanla iki yıl çalışmak şar
tıyla, doçentlik sınav jürilerinin seçiminde uygulanan usule göre kurulacak komisyonlarca, yayınları, eser
leri incelenip, değerlendirecektir. Bu maddenin konması ile yurt dışındaki öğretim elemanlarının yükseköğre
tim kurumlarına kazandırılması amacı güdülmüştür. 
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Madde 39, Doçentlik sınavını başaranlar yükseköğretim kurulunun göstereceği açık doçentlik kad
rolarına tüzüğüne göre seçilerek atanırlar. Bu maddede atama işleminin nasıl yapılacağı hükme bağlanmıştır. 
Bu hükümle memleket düzeyinde öğretim kurumlar, arasında öğretim elemanlarının dengeli dağılımı düşü
nülmüştür. 

Ayrıca doçentlik sınavını başaranlardan kadrolara başvurmayan ve atandıkları halde göreve başla
mayanlara yaptırım getirilmiştir. Bunlardan yükseköğretim kurumunda çalışanların bu kurumlarla ilişkisi kesi
lecektir. 
Madde 40. Bu maddede profesörlüğe yükseltileceklerde aranacak nitelikler belirtilmiştir. Doçent ol
duktan sonra yükseköğretim kurumlarında altı yıl, dışarıda sekiz yıl çalışılmış olması gereklidir. Bu sürelerin 
iki yılı ihtiyaç içinde olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında geçirmiş bulunmaları şartını getirmiş, 
diğer şartlar olarakta profesörlük tezinin kabul edilmiş olması, yabancı dil sınavını da başarmış bulunması 
aranmaktadır. 

Diğer taraftan bu maddede 1750 sayılı Yasadan diğer farklılıklardan biri de doçentlikte geçirilmesi 
gereken sürenin beş yıldan altı yıla çıkarılmasıdır. Böylece bir öğretim üyesinin en aktif ve verimli olabileceği yıl
larda doçent olarak bir yıl daha görev yapacaktır. Bunun bilimsel yeteneklerinin daha iyi geliştirilmesine yol 
açacağı gibi, üniversitelerin doçentler arasında bilimsel rekabeti teşvik edecektir. Diğer bir hususta profesör
lük bilim ve yabancı dil jürilerinin Üniversitelerarası Kurulca seçilmesinin getirilmesidir. Bunun hakkaniyet 
esaslarına uygunluğu sağlayacağı gibi, niteliği artıracağı da düşünülmüştür. 

Madde 41. Bu maddede yabancı ülkelerde kazanılan profesörlük unvanının Türkiye'deki profesörlük 
unvanına intibak şartları düzenlenerek yurt dışındaki profesörlerin de öğretim kurumlarımıza kazandırılma
sına imkân sağlanmıştır. 

Ayrıca 1750 sayılı Yasada yedi yıl olan doktor ve uzman olduktan sonra geçirilecek süre, on-
beş yıla çıkarılmıştır. Zira ülkemizde bu süre yükseköğretim kurumlarının dışında çalışanlar için onbeş yıl
dır. Bu nedenle bir paralellik sağlamak amacıyla süre artırılmıştır. 
Madde 42. Profesörlük unvanı profesörlük kadrosuna atama işleminin tamamlanması ve göreve başlamakla 
kazanılacaktır. Böylece eylemsiz profesörlük düşünülmediği gibi bu sayede öğretim üyelerinin yurt düzeyinde 
dengeli dağılımı sağlanmış olacaktır. Açık profesörlük kadrosuna atama, fakülte kurulunun önerisi, senato-
nun kararı üzerine üçlü kararname ile yapılacaktır. 

Madde 43. Doçentlik ve profesörlük unvanlarının veı ilmesine ilişkin jüri ve komisyonlarca verilen kişisel ve 
ortak raporların açıklığı ilkesi benimsenerek bunlardan faydalanma imkânı sağlanmıştır. 
Madde 44. Bu maddede, akademik unvanların korunması ve kullanılması ile ilgili hususlar hüküm altına 
alınmaktadır. 
Madde 45. öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi altmışyedi olarak düzenlenmiştir. Bu hüküm ile devlet 
memurlarının emeklilik yaş haddi ile belli ölçüde denge sağlanması düşünülmüş ve genç öğretim üyelerinin önü
nün açılması amacı güdülmüştür. 67 yaşına gelmiş bir öğretim üyesi aktivitesini kaybedebilecektir. 
Madde 46. öğretim yardımcılarının; öğretim görevlileri, geçici öğretim görevlileri, geçici araştırma görevli-̂  
ligi, asistanlar, okutmanlar, uzmanlar ve çeviricilerden meydana geldiği belirtilmiştir. Bunların nitelikleri atan
maları, görevleri, yetki ve özlük haklarının bu yasa hükümlerine tabi olduğu bu yasada hüküm bulunmadığı 
ve bu yasaya aykırı olmamak kaydı ile genel hükümlere tabi olacağı belirtilmiştir. 
Madde 47. Bu madde ile 1750 sayılı Yasada farklı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihti
yacını karşılamak üzere devamlı öğretim görevliliği getirilmiştir. Bunların herhangi bir dersin özel bilgi ve uz
manlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulanmasını yapmaları ve kendi uzmanlık alanındaki çalışma
ları ve eserleriyle tanınmış olma niteliğini taşımaları gerektiği belirtilmiştir. 

Maddede ayrıca öğretim görevlilerinin atama şekli de düzenlenmektedir. 
Madde 48. Yeterli öğretim üyesinin bulunmaması veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen 
konularının öğretim ve uygulamasını yapmak üzere geçici öğretim görevlisi çalıştırılmasına bu madde imkân 
vermektedir. Bu göreve atanacaklar, başka bir resmi görevde çalışanlardan, serbest meslek sahibi olanlardan, 
kendi uzmanlık alanındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerden olabilecektir, 
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Geçici araştırma görevlileri ise bir bölümün veya enstitünün araştırma, inceleme ve deneylerinde 
yardımcı olmak üzere kadrolu veya sözleşme ile tanınabilecek kişilerdir. 

Geçici öğretim görevlileri ile geçici araştırma görevlilerinin atanma, göreve devam ve işlerine son 
verilme şekli hükme bağlanmaktadır. 

Geçici öğretim görevlilerine, senato gerek görürse aylık yerine ders saati başına ücret ödenebile
cektir. 
Madde 49. Asistanlığa atanabilmek için, öncelikle devlet memurluğuna girişte aranan genel şartların yanın
da, görev alacağı bilim dalında veya yakın dalda lisans veya lisans düzeyinde öğrenim yapmış, asistanlık sına
vını başarmış, anarşi ve terörle ilgili konularda yargı organlarınca hapis cezası ile cezalandırılmamış olma 
şartları getirilmiştir. 

Bu yasayla getirilen diğer bir şartta anarşi ve terörle ilişkin hususlarda yargı organlarınca cezalan
dırılmamış olmaktır. Son yıllarda maalesef yükseköğretim kurumlarında anarşi ve terör geniş boyutlara ulaş
mıştır. Bu hareketlere katılmış ve yargı organlarınca hapis cezası ile cezalandırılmış bir kişinin asistan olma
ması kamu yararı açısından yerinde bulunmuştur. 
Madde 50. Bu madde ile asistanların atanmasının nasıl yapılacağı hüküm altına alınmakta, 2 nci fıkrasında 
ise devlet adına yurt dışında doktora veya aynı düzeydeüsansüstü öğrenim yapmış olanlar, ihtiyaç üzerine sınav 
sız asistanlık kadrolarına atanmaları imkânı getirilerek, devletin dövizini harcayarak doktor veya uzman olmuş 
kişilerin kısa dönemde değerlendirilmesi, hem de bu öğretim kurumlarının doktor veya uzman ihtiyacının gide
rilmesi sağlanmıştır. 
Madde 51. Yükseköğretim kurumlarındaki asistanların görevleri sayılmıştır. 
Madde 52. 1750 sayılı Yasadan farklı olarak doktor veya tıpta uzmanlık derecesi almış olan asistanlara ilgili 
kurulların kararları ile ders verme imkânı sağlanarak, öğretim elemanı ihtiyacı bir bakıma giderilmiş olmakta
dır. 
Madde 53. Bu maddede okutmanların, uzmanların ve çeviricilerin görevleri, atanmaları ve diğer özlük hak
ları düzenlenmektedir. 
Madde 54. Yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim üye ve yardımcılarına ça
lışma imkânı verilerek kurumların öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi amacı güdülmüştür. Ayrıca bunların 
atanma ve görevden alınma usulü belirtilmiştir. 

Madde 55. Yükseköğretim kurumlarının kendi ihtiyacı ve yeni kurulan ve kurulacak olan yükseköğretim ku
rumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere yurt içinde ve yurt dışında eleman yetiştirmekle gö
revli olduğu belirtilmektedir. 

Ülkemizde yükseköğretim kurumlarının, henüz öğretim elemanı ihtiyacı karşılanamamıştır. Bu mad
de ile yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanı yetiştirme görevinin verildiğinin belirtilmesine zorunluluk 
duyulmuştur. 
Madde 56. Bu maddede öğretim üyeleri ve aylıklı öğretim yardımcılarının tam gün çalışacakları, öğretim 
üyelerinin ders yükünün haftalık on, öğretim yardımcılarının oniki saatten az olmamak üzere yapacağı ders, 
seminer ve uygulama olduğu, öğretim elemanlarının resmi çalışma saatleri içinde başkaca iş göremeyecekleri, 
ek görev alamayacakları serbest meslek icra edemeyecekleri hükmü getirilerek, öğretim elemanlarının mesaileri
nin tamamını kurumlarına hasretmeleri sağlanmaktadır. Ancak, öğretim elemanları resmi çalışma saatleri dı
şında serbest meslek icra edebilecekler fakat bazı haklardan istifade edemeyeceklerdir. 

Bu yasada yenilik olarak getirilir on saatlik haftalık ders yükü, öğretini elemanlarının ders, m-
miner ve uygulamalara dalha fazla zaman ayırmalarını sağlayacaktır, öğretim elemanı 'sıkıntısı çeken kurum
larımızı, 'bu hüküm biraz feralhl'atacaktır. 
Madde 57. ©u maddede yükseköğretim kurumlarından diğer kuruluş ve kişilerce istenilen yardımların nasıl 
yapılacağı, 'bunlardan alınacak ücretler ile bu ücretten öğretim elemanlarının ne nisbette yararlanacağı konu» 
su hükme bağlanmaktadır. 
Madde 58. Bu madde le, kamu kuruluşlarının, bazı konulardaki ihtisas salhibi eleman ihtiyacını karşılamak 
ve geçici süre ile çalıştırmak üzere öğretim elemanları tun bu kuruluşlarda görev 'almasına olanak sağlanmış
tır. Böylece kamu kuruluşlarımızın uzman kişilerin bilgi ve görgülerinden faydalanması imkânı sağlanmıştır, 
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öğretim elemanının üniversitesindeki tüm haklan saklı tutularak bu görevlere eleman bulunması mümkün kı
lınmıştır. 
Madde 59. Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri zarureti vardır, <Bu bakımdan 
geçici sürelerle görevlerinden izinli sayılmaları, 'bilgi ve ihtisaslarını artırmaları, sahaları ile ilgili kongre ve 
konferanslara 'katılmaları zarureti 'karşısında bu madde getirilmiştir. 
Madde 60. Bu madde ile öğretim üyeleri ders yüklerini, öncelikle kendi fakülte veya yüksekokullarında dol
duracaklar, dolduramadıkları takdirde kendi üniversitelerinim diğer 'birimlerinde, bu da olmadığı takdirde o 
şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarında ders yük terini tamamlayacaklardır. öğretim üyelerine kendi 
ün'ıVers'iteleriode ders yükü üstünde derse girmeleri, hallinde ders ücreti ödenecektir. Başka kurumlarda ders 
yükünün üzerimde görev alanların görev aldıkları kurumlarım bütçelerimden ek ders ücreti ödeneceği hükme bağ
lanmıştır. Bu görevlendirmenin usulü belirlenmiştir. 

Ayrıca istekleri ile öğretim üyelerinden en az iki yıl, yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç 
içimde olan bölgelerde çalışma imkânı sağlanarak bu kurumların öğretim üyesi ihtiyacı karşılanmış olmak
tadır. öğretim üyeleri, kadrolarıyla görevlendirildikleri için hizmetin bitişinde eski yerlerine dönmeleri de sağ
lanmış olmaktadır. Bu bölgede beş yıl çalışan öğretim üyelerine de gelişmiş bölgelere öncelikle atanmaları im
kânı verilmiştir. 

Bu madde yeni kurulan, gelişmekte olan ve ihtiyaç içinde bulunaın bölgelerdeki yükseköğretim 
kurumlarımda çalışmayı teşvik etmek için bu hizmetin, »öl nci maddedeki öğretim üyelerime getirilen zorunlu 
hizmetten sayılması hükmü getirilmiştir. 
Madde 61. Yurt sathında öğretim elemanlarının dengeli dağılımımı sağlamak, i'htiyaçlı bölgelerdeki yükseköğ
retim kurumlarının öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere doçent ve profesörlere iki yıllık zorunlu 'hizmet 
getirilmiştir. Yer gösterilemeyerilerin bu hizmeti yapmış sayılmaları hükme getirilerek öğretim üyeleri ko
runmuştur. Ancak yer gösterildiği hailde gitmeyenlerin kurumları ile ilişkileri kesilecektir. 

Madde 62. Yeni kurulan, gelişmekte olan ya da ihtiyaç içinde bulunan bölgelerim öğretim üyesi ihtiyacınım 
zorunlu olarak nasıl sağlanacağı bu madde ile hükme bağlanmakta ve 'bu işlem için Yükseköğretim Kurulu 
yetkili kılınmaktadır. 
Madde 63. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda bu kanun kapsamına alınmıştır. Bu neden görev
lendirme ile ilgili maddelerin bu okullardaki öğretim üyeleri içimde 'geçerli olduğu hüküm altıma alınmıştır. 

Ayrıca uygulama esasları için bir yönetmelik yapılması öngörülmüştür. 
Madde 64. Üniversitelerde, bilimsel denetimin sürekli ve kendi içinde yapılması ve en belirgin olarak bu 
işin bölümlerde yapılması bu madde ile öngörülmektedir. 
Madde 65. Yeni üniversitelerim hangi şartlarla açılacağı düzenlenmiştir. Üniversite açılabilmesi için yüksek
öğretim kurulunum olumlu görüşü şartı konmuş, üniversite açılması rasyonel hale getirilmiş ve üniversitenin ya
sayla kurulabileceği vurgulanmıştır. 

Bir üniversite içimde yeni fakülte, yüksekokul, bölüm, enstitü açılması bunların birleştirilmesi, 
ayrılması ve kaldırılmasının senatomun önerisi üzerime Yükseköğretim Korulu Kararı ile veya doğrudan Yük
seköğretim Kurulunun Kararı ile de yapabileceği hükme 'bağlanarak bu komUda Kurul tam yetkili kılınmıştır. 
Böylece yükseköğretimin planlamasının koordinasyon içinde yapılması sağlanmıştır. 

Bu maddenin bir fıkrası ile yeni kurulan üniversitenin gelişmiş bir üniversite tarafından destek
lenmesi Öngörülmüştür. Bu sayede yeni kurulan üniver sitenin, öğretim üyesi bulması kolaylaşacağı gibi, kısa 
zamanda gelişmesi de mümkün olacaktır. Diğer fıkra ile yeni ünıVersiitenin fakülteleri kurucu üniversitenin 
fakülteleri sayılarak bir çok işlemlerimin bu fakültenin, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulunca yapılma
sı sağlanmıştır. 
Madde 66. Yeni kurulan bir fakültenin en az ik!i profesör, beş doçent görevlendirilmedikçe 'kuruluşumu ta
mamlamış olamayacağı, yeni bir üniversitemin ise en az iki fakültesi kuruluşunu tamamiayamadıfcça faaliye
te geçemeyeceği, yeni bir yüksekokulun i'se, yükseköğretim kurulunum kararı ile faaliyete geçeceği hükme bağ
lanmıştır. 
Madde 67. Yeni kurulan üniVerslite ve fakültelerin organlarımdan yasanım 22 nci maddesi ve 25 ncü maddesin
den farklı 'bir kuruluş biçimi getirilmiştir. Aynı zamanda yeni kurulan üniversitenin yönetim kurulunum senato 
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teşekkül edinceye kadar senatomun görevlerini de yapacağı hükmü getirilerek organların oluşmasında kolay* 
İlıklar sağlanmıştır. 
Madde 68. Yükseköğretimlin 'bu yasada 'belirlenen amaç ve anaıilkeîer doğrultusunda yapılacağı bel'irtlildifc-
ten sonra kurumlarda kuruluşların özelliklerine ve ihtiyaçlara göre önlisans, lisans, yüksek lisans doktora 
veya tıpta uzmanlık düzeylerinde eğitim - öğretim yapılacağı, yapılan öğretim ve buna dayalı olarak verilen 
diplomalarla ilgili esasların, öğretim ve sınav yönetmeliklerimde gösterileceği belirtilmiştir. 

Yüksekokullarımızın memleket için gerekli meslek elemanını yetiştirmeye ağırlık vereceği, yük
seköğretim kurumlarında yaitaiy ve dikey geçişlerle yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğretim yapma 
imkânı sağlamış ve buma ait esasların saptanması Üniversitelerarası Kurula 'bırakılmıştır. 

Aynı meslek ve bilim dalarımda öğretim yapan kuruluşlarda elde edilen unvanlar aynı ve kaza-
nılain hakların eşdeğer almasını Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine yükseköğretim kurulu düzenleyecek
tir. 

Yükseköğretim kurumlarının ayrıca açık eğitim, yaygın eğitim ve sürekli eğitim gibi yöntemlerle 
eğitim - öğretim yapmasına imkân sağlanmıştır. 
Madde '69. Yükseköğretim de iki yıl içinde birinci sınıfın veya ilk iki yarı yılın bütün derslerini başaramayan 
öğrencilerin kayıtlarının stiliınmesi esası benimsenımişıtiir. Böylece yeni öğrencilere okuma imkânı sağlanacağı gi
bi kayıtlı öğrencilerinde, uzun yıllarını başarılı olamayacakları 'bir fakülte veya yüksekokulda heba etmeleri 
önlenmiş olacaktır. Ayrıca öğrenim süresinin en fazla yarısı kadar ek süre esası muhafaza edilmekle 'beraber 
son sınıfa gelen ve devamlarını tamamlamış olanlara fazladan üç sınav hakkı daha 'verilmiştir. 

Diğer taraftan öğretimi daha verimli hale getirmek üzere devam mecburiyeti ve yıl içi değerlendir
me yapılması ilkesi 'benimsenmiş ve bu değerlendirmenin yıl sonuna yansıması kabul edilmiştir. 
Madde 70. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıflarında Türk Devrimi Tarihli dkutuliması zorunlu olduğu, 
ayrıca kurumun özelliğine uygun olarak Türk Dili öğretimi yapılması ve yalbancı dil okutulması imkânı verile
rek Türk devrimi hakkında öğrencilerin yeterli bilgi sahibi olması Türk dilinin aşırılığa kaçmadan güzellikleri
nin hu kurumlarda da kavrati'lması ve ya'bancı dil öğretilmesi uygun görülmüştür. 

Bu madde ile ayrıca üniversitelerimizde yabancı dille eğitim imkânı yolu da kapatılmamış olmakta
dır. 
Maidde 71. Yükseköğretime girişin Yükseköğretim Kurulunca saptanacak ilkeler doğrultusunda ve bu kuru
la bağlı öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yürütüleceği nüküm altına alınmış, merkezin fırsat eşit
liğini sağlamalk için Yükseköğretim Kuruluna öneride bulunacağı, sına'va girenlerden alman kayıt ve sınav 
ücretlerinin 'bir fonda toplanacağı, hu fonun öğrenci seçme ve yerleştirme işleri, sınaiv, yönetim, yatırım har
camaları ile ve 'bunlarla ilgili diğer harcamaları da kullanılacağı ve hu hususlara ilişkin bir yönetmeliğin hazır
lanması bu maidde de öngörülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin ilk nihayet sınavlara girmesi önlenmiş ve okul 
birincilerine imkân tanınmıştır. 

Madde 72. Yükseköğretlim kurumları, öğrencilerden Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakamlar Ku
rulu Kararı ile yılda 1 000 X memur katsayısını geçmemek üzere saptanacak miktarda öğrenim harcı ala
bilecektir. Böylece öğrencilerin yükseköğretime katkıları sağlanmıştır. Bu harcın miktarının Yükseköğretim 
kurumunun çeşidine, öğrencilerin sosyal1 durumuna ve ödeme gücüne göre alınması konusunda Yükseköğretim 
Kurulu yetkili kılınmış ve bu hususta bir yönetmelik hazırlanması öngörülmüştür. 
Madde 73. Yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, ça
lışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, gerekli ku
rumlar açmak ve sosyal hizmetleri sağlamakla görevil oldukları bu madde ile hükme bağlanmıştır. 
Madde 74. Bu maddeye göre, öğrencilerin teksir ya da ders kitaplarının hazırlanıp basılması görevi 
yükseköğretim kurumlarına verilmiştir. Buna göre ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirler ilke ola
rak öğretim elemanlarınca bastırılamayacaktır. 

Ayrıca ders kitaplarının ve teksirlerinin basılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif 
hakları Yükseköğretim Kurulunca bir yönetmelikte gösterilerek bütün öğretim kurumlarında birlik sağlan
mış olacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285) 



— 13 — 

Madde 75. Yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak 
isteyenler için sınav açılacağı, sınavı kazananlardan bir kısmının kadrolu asistanlık kadrolarına atanabilecek
leri, bu unvanların 6 yıl içinde alınacağı, bu sürenin bir yıl uzatılabileceği, bu süre içinde bitiremiyenlerin 
yükseköğretim kurumuyla ilişkisinin kesileceği hükmü getirilerek bu kadroların ve bu imkanın arkadan ge
lenler için açılması sağlanmış olmaktadır. 

Diğer taraftan gelişmiş üniversitelere yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulu
nan kurumların asistanlarını yetiştirme görevi yükle tilmiştir. Böylece gelişmiş üniversitelerin imkânların
dan faydalanma mümkün kılınmış ve böylece daha iyi asistan yetişeceği düşünülmüştür. 
Madde 76. Bu maddede üst kuruluşların, rektörlüklerin, dekanlıkların ve yüksekokulların yönetim ör
gütlerinin kimlerden oluşacağı, işbölümünün nasıl yapılacağı ile üniversite hukuk müşavirleri, avukatları ve 
serviste çalışan personele vekalet ücreti ödenmesi hükme bağlanmıştır. 
Madde 77. Üniversite genel sekreteri, daire başkanlarının, müdürlerin hukuk müşavirlerinin nasıl atana
cağı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ile Üniversite genel sekreterlerinin üniversite lisans 
diplomasına, fakülte ve yüksekdkfül sekreterlerinin ise en az yüksekokul diplomasına sahip olması gerek
tiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 78. Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda çalışan yönetim persioneli tamamen 657 sayılı 
Devlet Memurları Yasasına tabi kabul edildiklerinden, bu yasada hüküm bulunmaması halinde genel hüküm
lere tabi olacakları belirtilmiştir. 
Madde 79. Öğretim elemanlarının ve memurların disiplin işlerinde bu yasa ve Devlet Memurları Yasası, 
öğrencilerin disiplin işlerinde, ya yasa ve öğrenci disiplin yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş
tir. 
Madde 80. Yükseköğretim kurumlarında kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla görevlerini 
yerine getirmeyen veya meslek vekar ve haysiyetine uymayan hareketlerde bulunan öğretim elemanlarına 
hangi cezaların verileceği hüküm altına alınmış ve hangi fiillere hangi cezalar verileceği de yönetmeliğe 
bırakılmıştır. 
Madde 81. Yüksekokullarda müdür, fakülte ve bağlı kuruluşlarda dekan rektörlüğe bağlı kuruluşlarda 
rektör, bir disiplin suçu işlendiğini öğrenirse konuyu ilgili yönetim kuruluna götüreceği ve yönetim ku
rulunun disiplin soruşturması yapılmasına veya yapıl mamasına karar vereceği belirtilmiştir. 

Öğretim elemanlarına ilgili yönetim kurulu uyarma ve kusur bildirme cezaları vereceği gibi, 
daha ağır cezaların verilmesini senatoya önerecektir. Senato bu yasadaki cezalardan birini verebileceği gi
bi, ceza verilmesine mahal olmadığına da karar verebilecektir. 

Disiplin cezalarının geciktirilmemesinden soruşturmacılar, yüksekokul müdürü, dekan ve rektör 
sorumlu kılınarak bu işlemlerin geciktirilmemesi sağlanmaktadır. 

Rektör, Dekan ve Yüksekokul müdürü hakkında disiplin soruşturmasının Yükseköğretim 
Denetleme Kurulunca görevlendirilecek soruşturmacılar tarafından yürütülecektir. Böylece idarecilerin so
ruşturması yükseköğretim kurulu tarafından yaptırılınca görevlerin daha iyi yürütülmesi sağlanabilecektir. 
Zira idarecilerde sorumlu olmamak için diğer elemanların görevlerini yasalar çerçevesinde yapmalarını daha 
ciddi takip edecek, aksi takdirde kendi sorumlu olacaktır. Böylece kamu hizmetinin daha iyi yürütülmesi 
sağlanmış olacaktır. 
Madde 82. ilgililere yönetim kurullarının verdiği cezalara karşı, senatoya itiraz hakkı tanınmış, senatoca 
verilen kararın kesin olduğu vurgulanmıştır. 
Madde 83. Bu madde de yükseköğretim kurulu, üniversitelerarası kurul, Üniversiteler, Fakülteler ve bun
lara bağlı kuruluşlarda çalışan yönetim personelinin disiplin işleri düzenlenmiştir. 

Memurlar hakkında Devlet Memurları Yasasının 125 nci maddesinde yer alan uyarma, kına
ma, kısa süreli durdurma cezalarının fakültelerde dekanlar, rektörlükte ve doğrudan rektörlüğe bağlı ku
ruluşlarda rektörler, yükseköğretim kurulu ve Üniversitelerarası Kurulda Başkanların vereceği, uzun süreli 
durdurma, geçici memuriyetten çıkarma, memuri yet ten çıkarma cezalarının fakültede fakülte yönetim 
kurulu, rektörlükte ve bağlı kuruluşlarda, Üniversitelerarası Kurulda ve Yükseköğretim Kurulunda genel 
sekreterlerin başkanlığında kurulacak bir «Memur Disiplin Kurulunca» verileceği belirtilmiştir. 
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Bu cezaların itiraz merci Üniversitelerde, Üniversite Yönetim Kurulu, Yükseköğretim Kuru
lunda ve Üniversitelerarası Kurulda Kurullar olarak tespit edilmiştir. 

Disiplin komisyonları üyelerinin soruşturmasının, üniversitelerde rektör, yükseköğretim kuru
lunda ve Üniversitelerarası Kurulda kurul başkanı tarafından yaptırılacağı uyarma, kınama, kısa süreli 
durdurma cezalarını rektör ve kurul başkanları, uzun süreli durdurma, geçici görevden çıkarma ve memu
riyetten çıkarma cezalarının ise üst kuruluşlarda kurullar, üniversitelerde Üniversite yönetim kurulu tara
fından verileceği hükmü getirilmiştir. 

Üniversitelerde rektörler tarafından verilen cezalara yönetim kuruluna, yönetim kurulunca ve
rilen cezalara karşı senatoya, üst kurullarda başkanların verdiği cezaya karşı, ilgili kurula itiraz etme im
kânı sağlanmıştır. 

Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlardaki yönetim personeli memur statüsünde bulun
duğundan tabi olarak bu yasada hükümbulunmaması halinde Devlet Memurları Yasasına tabi olacaklar 
ayrıca belirtilmiştir. 
Madde 84. Bu maddede öğrencilerin, öğrenciliğe yakışmıyan hareketlerinin kamu düzeni ve eğitim öğre
timin esenliği açısından bu yasada belirtilen cezalardan birisi ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere öğrencilerin, bağlı bulundukları kuruma karşı ciddi yükümlülükleri olmak ge
rekir. Bunların başında, kurumun düzenine uyma gelmektedir. 

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemes; nin çeşitli yaptırımlara bağlanması tabiidir. Bu alanda dü
zenleme, yurt ölçüsünde birliği sağlamak için Üniversitelerarası Kurula verilmiştir. Bu yönetmelikte genel
likle işlenerek fiillere bu yasada gösterilen cezalardan hangisinin verileceği düzenlenecektir. t 

Madde 85. Bu maddede öğretim elemanlarının ve di ğer memurlarının görevlerini yaptıkları sırada , ve gö
revleri dolayısı ile işledikleri adli suçların soruşturma sındaki usul hükme bağlanmıştır. 
Madde 86. Bu maddede, yükseköğretim kurumlarında öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması, can 
güvenliğinin sağlanması için yetkili organlarının görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. 
Madde 87. Yüksekokullarda ve fakültelerde düzenin sağlanması ve iç düzenin korunması için kısmen ya 
da tamamen tatili konusunda yüksekokul müdürü dekan ve rektörün ya da yönetim organlarının yetki 
ve sorumluluklarının ne olacağı belirtilmiştir. 

Bu maddede kurumlarda kamu hizmetinin tamamen ya da kısmen güçleştiği durumlarda yük
seköğretim kurumlarının kapatılması veya öğretime ara verilmesinde yetki ve sorumluluğun kimde olacağı 
belirtilmiştir. 

Bu konuda 1950 sayılı yasadan farklı bir düzenleme yapma zorunluğu doğmuştur. Zira son yıl
larda üniversite ve fakültelerimizin yönetim organları en küçük bir olayda kurumu kapatma yoluna baş
vurmuşlardır. Bu, ülkemizin maddi ve manevi kayıplara uğramasına sebep olmuştur. Kurumlard? eğitim 
- öğretim yapılamadığından öğrenciler yıl kayıplarına dahi uğramışlardır. Öğretim üye ve yardımdan ve bu 
kurumlardaki idari personel kamu hizmeti yapmadan hertürlü parasal haklarını almak durumunda kalmış
lardır. 

Bunun gelişme halinde olan ülkemiz açısından önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 
a. Kurumlarda, üçgüne kadar ara vermede kesin yetki yükseköğretim kurulu başkanına, 

b. Kurumlarda üç günden fazla öğretime ara verme veya kurumu kapatma yetkisi ise ilgili yö
netim kurulunun kararı, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve önerisi üzerime Yükseköğretim Ku 
rulunun kararına bırakılmıştır. 
Madde 88- Bakanlar Kurulunun üniversite idareler'ine el koyması şeklindeki güvenlik tedbirlerinin olağanüs
tü hallere inhisar edeceği tabi olup, bunun da üniversite organlarınca güvenliğin sağlanamaması haline bağlı 
bulunacağı belirtilmiştir. 

1750 sayılı Yasadaki bu tedbirin Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına dair fıkra lü
zumsuz ve zaman alıcı bulunarak metinden çıkarılmıştır. 
Madde 89. Bu ma'ddede hükümdün üniversiteye el koyması halindeki yetkileri düzenlenmiştir. 

Balkanlar Kurulu idareye el koyunca, gerekli tedbifbri alması ve kanuni her türlü yetkilerini 
kullanılması tabi olacaktır. Bilhassa bu husus böyle bir işleme neden olanların hakkında, birtakım tedbirlere 
başyurulması da kaçınılmazıdır. 
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Madde 90. iBu kurumların, Devletin genel bütçeden ayıracağı ödeneğin yanında, çeşitli ve ağır görevlerini 
gereği gilbi yerine getirilebilmesi içim diğer kaynalklarlabeslenmeleri öngörülmüştür. 
Madde 91. Yükseköğreitim kurumları, bir eğitim ve kamu kuruluşudur. Bunların ülke düzeyinde açılıp kısa 
sürede geliştirilmeleri söz konusudur. Bu nedenle bütçe, ödenek ve harcamalarda kurumlara birtakım kolaylık
ların getirilmesi, uygun görülmüştür. 
Madde 92. Kurumların genel ve katma bütçelerin esaslarına bağlı olarak hazırlandığı, yürürlüğe girdiği ve 
bu esaslara göre denetleneceği hüküm altına alındıktan sonra ita amirlerinin kim olacağı hususu düzenlenmek
tedir. 
Madde 93. Üst kuruluşlarda, üniversite ve bağlı kuruluşlarda yetkili organın önerisi ve Yükseköğretim Ku
rulunun kararı ile döner sermaye işletmeleri kurabileceği ve döner sermaye işletmelerinin uygulamalarında be
raberlik sağlanması için yönetmeliğin tek olacağı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacağı hük
me bağlanmış ve döner sermaye işletmelerinin 1050' ve 2490 sayılı yasalara talbi olmayacağı vurgulanmıştır. 
Madde 94. Öğretim elemanı iken hiçıbir siyasi partiye üye dlmamak kaydı ile Bakanlar Kurulu ve Yasama 
Meclisi Üyeliğine seçilerek öğretim elemanlığından ayrılanların kurumlarına aynı şartlarla dönme imkânı 
sağlanmaktadır. Böylece bu elemanlara güvence getirilmekltedir. 

Madde 95. Bu maddede, yükseköğretim kurumlarında, kurullarda, jürilerde oylama yöntemi, nisabının he
saplanması, kararların açıklanması, organlarda yapılan konuşmaları organ dışına sızdıran üyeler hakkında di
siplin cezası uygulanacağı vurgulanmıştır. 
Madde 96. Bu maddede, öğretim elemanlarının siiyasi partilere üye olamayacağı ve bir parti hesabına siyasi 
faaliyet gösteremeyeceği, hüküm altına alınarak öğretim elemanları ile yükseköğretim kurumlarının politika
dan uzak tutulmaları sağlanmıştır. 

Madde 97. Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının özlük hakları konusunda bu yasada hüküm kon-
mamışsa bu husus personel yasasında düzenlenecektir. Bunda da hüküm yoksa genel hükümler uygulana
caktır. 
Madde 97. Yükseköğretim kurumlarındaki personellin sicillerinin tutulması ve yürütütodsi, bütünlüğü sağla
mak amacıyla özlük işleri müdürlüğüne bırakılmıştır. 
Madde 98. Öğretim elemanları yıllık izinlerini, eğitimi aksatmamak için sömestr ve yaz tatillerinde kullana
caktır. Diğer personel ise Devlet Memurları Yasasına uygun olarak izin alacaktır. 

Rektör iznini Yüksek Öğretim Kurulu başkanı olan Milli Eğitim Bakanından alacak, diğer yö
netim personeli izinlerini kendilerini atayan makamdan alacaklardın 
Madde 100. Bu maddede yürürlükten kaldırılan yasalar belirtilmektedir. 
Madde 101. Bu madde ile bazı yasaların, bazı maddelerinin, yürürlükten kaldırılması sağlanmıştır. 
Madde 102. iBu yasa ile Üniversitelerin yasa ile kurulacağı hükme bağlanmıştır. Oysa birçok üniversite
mizin kuruluş yasalarında bu yasaya aykırı hükümler ihtiva etmektedir. Bu nedenle üniversitelerin kuruluş 
hükümleri dışındaki diğer hükümleri ile burada sayılmayan yükseköğretimle ilgili diğer yasaların bu yasaya 
aykırı hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

'EK MADDE GEREKÇELERİ 

İstanbul Üniversitesi : 
Ek Madde 1. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
ve deniz ürünlerinin değerlendirilmiesine katkıda bulunacak elemanları yetiştirmek üzere, Deniz Ürünleri 
Yüksekokulu kurulması amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi : 
Ek Madde 2. Üniversitelerimizin çatısı dışında bulunan diğer yükseköğrenim kurumlarının bazıları fakülteye 
dönüştürülerek, bir kısmı ise bu yasanın getirdiği kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, bilim kollarının ilgi ve ya
kınlığı ile yerleşim durumları da gözönünde tutularak tstanibul Teknik Üniversitesine bağlanmalarına ilişkin 
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olarak; ayrıca, adı geçen üniversitenin bazı birimleri biraraya getirilmek suretiyle Uzay ve Uçak Mühendis
liği Fakültesi kurulması amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
Boğaziçi Üniversitesi : 
Ek Madde 3. iBu üniversitemin mevcut bağlantı ve teşkilatında değişiklik yapılmadığını belirtmek için bu ek 
madde düzenlenmiştin 
Marmara Üniversitesi : 
Ek Madde 4. Halen Üniversitelerimlilzin çatısı dışında bulunan ve eğitim - öğretim özelliği, öğretim elemanı 
nicelik ve niceliği itibariyle üniversiter düzeyde görülen, istanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin 
üniversite haline dönüştürülmesi ve istanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla, bu yasanın getirdiği kuruluş 
ve işleyiş esaslarına uygun olarak faaliyet gösterecek, bir üniversite oluşturmak için bu ek madde düzenlen
miştir. 
Yıldız Üniversitesi : 
Ek Madde 5. Halen üniveı'sitderim'izin çatısı dışında bulunan ve eğitim - öğretim özelliği, öğretim elemanı 
nitelik ve niceliği İtibariyle üniversiter düzeyde görülen îstanlbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi-
siinin üniversite haline dönüştürülmesi ve istanbul'da Yuldız Üniversitesi adıyla, bu yasanın getirdiği kuruluş 
ve işleyiş esaslarına uiygun olarak faaliyet gösterecek, bir üniversite oluşturmak için bu ek madde düzenlen
miştir. , 
Güzel Sanatlar Üniversitesi : 
Ek Madde 6, Tarihi bir geçmişe sahip Türk Güzel Sanatlarının, incelenip geliştirilmesini, üniversiter dü
zeyde ele almak; Türk toplumunun bu alandaki ihtiyacını karşılamak ve dağınık ve birbirinden kopuk bir 
biçimde faaliyet gösteren güzel sanatlarla ilgili kurumlarımı bir çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla, 
îstanlbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin öncülüğümde, Istanlbullda bir Güzel Sanatlar Üniversitesi ku
rulması için, bu ek madde düzenlenmiştir. 

Ankara Üniversitesi : 
Ek Madde 7. (Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek ve 
bu yasanın getirdiği kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, Aıj'kara Üniversitesinin eğitime yönelik faaliyetlerinin 
ağırlığı da dikkate alınarak, gelişmelerini sağlamak amacımla bu üniversiteye bağlananlara ilişkin olarak, bu 
ek madde düzenlenmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi : 
Ek Madde 8. Sağlık Bakanlığına bağlı ve bu üniversitenin hizmet alanına paralel nitelikte öğretim yapan, 
yükseköğretim kurumlarının uygulamaya yöndük faaliyetlerinin •etkinliğini artırmak ve gelişmelerine imkân 
vermek amacıyla, Hacettepe Üniversitesine bağlanmalarıma ilişkin olarak.bu ek madde düzenlenmiştir. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 
Ek MADDE 9. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatında değişiklik yapılmadığını belirtimde için bu 
ek madde düzenlenmiştir. 
Ga2îi Üniversitesi : 
Ek Maıddö 10. Halen üniversitelerimizin çatısı dışm'da bulunan ve Eğitim - öğretim özelliği, öğretim elemanı 
nitelik ve niceliği itibariyle üniversiter düzeyde görülen Ankara îktisa'di ve Ticari ilimler Akademisi ile, An
kara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bir araya getirilerek Büyük Atatürk'ün doğumunun 100. 
yılında ve onun adına layık olacak bir biçimde Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması 
amacına yönelik olarak, bu ek madde düzenlenmiş; oluşturulan bu üniversiteye ayrıca, bilim kollarının ilgi 
ve yakınlığı ile yerleşim durumları da gözönünde tutularak yeni yükseköğretim kurumlarının bağlanması için 
bu ek madde detaylandırılmıştır. 
EGE Üniversitesi : 
EK Madde 11. Bu üniversitemizin mevcut statü ve teşkilatında bazı değişiklikler yaparak, kurumun 
daha rasyonel çalışabilmesini sağlamak çevre illerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından bazılarının bilim 
kollarının ilgi ve yakınlığı ile yerleşim durumları da göz önünde tutulmak suretiyle, bu yasanın getirdiği ku
ruluş ve işleyiş esaslarına uygun bir biçimde bu üniversiteye yeni bağlantılar sağlanması amacıyla, bu ek mad
de düzenlenmiştir. 
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Bursa Üniversitesi : 
Ek Madde 12. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
veya yeni kurularak 'bir kısmı ise bu yasanın getirdiği kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, bilim kollarının ilgi 
ve yakınlığı, yerleşim durumları, göz önünde tutularak, Bursa Üniversitesine bağlanmalarına ilişkin ola
rak, bu ek madde düzenlenmiştir, 
Anadolu Üniversitesi : 
Ek Madde 13. Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi, iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Anadolu Üniversitesinin bünyesi içerisinde ve işlevlerine uygun 
olarak, yeniden reorganize edilmiş, bu yasanın getirdiği kuruluş ve işleyiş esaslarına göre faaliyet göstermele
rini sağlamak amacıyla; üniversiteler çatısı dışında bulunan bazı yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak 
bir biçimde ve bu yasayla açık öğretim yapmakla görevlendirilen üniversitelerimize yardımcı olacak faali
yetleri de içerecek bir şekilde, bu üniversitenin kapasite ve işlevini genişletme amacıyla, bu ek madde dü
zenlenmiştir. 
Selçuk Üniversitesi : 
Ek Madde 14, Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesine yakınlıkları ve işlevleri göz önünde tutularak üni
versitelerimizin çatısı dışında bulunan diğer yükseköğretim kurumlarından bazılarının, bu üniversiteye bağ
lanmalarım sağlamak amacıyla bu ek madde düzenlenmiştir. 

Çukurova Üniversitesi : 
Ek Madde 15, Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek ve 
bu yasanın getirdiği kuruluş ve işleyiş esaslarına göre ayrıca yerleşim durumları da göz önünde tutulmak su
retiyle Çukurova Üniversitesine bağlananlara ilişkin olarak; ayrıca, su ürünlerinin değerlendirilmesine kat
kıda bulunacak elemanları yetiştirmek üzere Su Ürünleri Yüksekokulu kurulması amaciyla, bu ek madde 
düzenlenmiştir. 
Kayseri Üniversitesi : 
Ek Madde 16. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
ve Kayseri ve çevresindeki turizm potansiyelini değerlendirmek, bu sahada faaliyet gösterecek meslek ele
manlarını yetiştirmek amacıyla yeni bir turizm yüksekokulu kurulmuş, yeni kurulan yüksekokul ile çevrede
ki yükseköğretim kurumlarının Kayseri Üniversitesine bağlanmalarını sağlamak üzere, bu ek madde düzen-
lenmiş/tir, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi : 
Ek Madde 17. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
ve Karadeniz bölgesindeki deniz ürünlerini değerlendirmek, ayrıca Samsun ve çevresindeki illerde bulunan, 
üniversitelerimiz dışındaki yükseköğretim kurumlarını, bir çatı altında toplama amacıyla yeni kurum açma ve 
mevcutları birarada toplamak üzere, bu ek madde düzenlenmiştir, 
Bu düzenleme ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, Hacettepe Üniversitesince desteklenmesine devam oluna
cağı da belirtilmiştir. 
Cumhuriyet Üniversitesi : 
Ek Madde 18. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
ve Sivas ili ve çevre illerde bulunan yükseköğretim kurumlarını bir çatı altında toplamak, Cumhuriyet Üni
versitesinin gelişmesi tamamlanıncaya kadar Hacettepe Üniversitesince desteklenmesini sağlamak amacıyla, 
bu ek madde düzenlenmiştir, 
İnönü Üniversitesi : 
Ek Madde 19. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek 
ve henüz kuruluşunu tamamlamamış olan Malatya^daki İnönü Üniversitesinin kuruluş ve gelişmesini tamam
layıncaya kadar Ankara Üniversitesince desteklenmesini sağlamak, Malatya'da bulunan baza yükseköğretim 
kurumlarını bir çatı altında toplamak amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
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Fırat Ünfiversîtesi : 
Ek Madde 20. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatının korunduğunu, yeni bağlantıları belirtmek ve 
Elazığ'da bulunan yülkseköğretim kurumlarını Fırat Üniversitesi çatısı altında toplamak ve daha fonksiyonel 
htir biçimde çalışmalarına destek olmak amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
Diyarbakır Üniversitesi : 
Ek Madde 21. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatında değişiklik yapılmadığını belirtmek için bu 
ek madde düzenlenmiştir.. 
Atatürk Üniversitesi : 
Ek Madde 22. Bu üniversitenin mevcut bağlantı ve teşkilatında değişiklik yapılmadığını belirtmek için bu 
ek madde düzenlenmiştir. 
Karadeniz Üniversitesi : 
Ek Madde 23. Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi adı çevresindeki diğer yükseköğretim ku
rumları da düşünülerek bölge üniversitesi olması da göz önünde tutulmak suretiyle Karadeniz Üniversitesi ola
rak değiştirilmesi; çevredeki bazı yükseköğretim kurumlarının bu üniversitenin çatısı altında toplanması 
amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
Akden'z Üniversitesi : 
Ek Madde 24. Antalya ve Göller bölgesinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgedeki gelişen kül
türel ve teknolojik ilerlemenin yönlendirilmesi, bu yöredeki yükseköğretim kurumlarının, işlevlerini daha et
kin bir biçimde sürdürebilmeleri amacıyla, Akdeniz Üniversitesi adıyla Antalya'da bir üniversite kurulma
sını sağlamak üzere; bu ek madde düzenlenmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi : 
Ek Madde 25. Büyük Atatürk'ün doğumunun 100 ncü yılında, onun direktifleri doğrultusunda, Van ili 
ve çevresinin tarihsel ve kültürel özellikleri de göz önünde bulundurularak ve 100 ncü yıl faaliyetleri içe
risinde, Van ilinde yeni bir üniversite kurulmasını sağlamak amacıyla, bu ek madde düzenlenmiştir. 
Ek Madde 26. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinin lağvedilmesi ve öğrenimlerinin tasfiye ile ilişkili 
olarak bu ek madde düzenlenmiştir. 
Ek Madde 27. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunun zaman 
içinde lağvedilmek, bu enstitünün esas fonksiyonunu yerine getirebilmesine zemin hazırlamak amacıyla bu 
ek madde düzenlenmiştir. 
Ek Madde 28, Üniversite dışındaki bütün yükseköğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altın
da toplanmasını gerçekleştirmek eğitim öğretimin birlik ve bütünlük ilkesi içinde ele alınmasım sağlamak 
amacıyla 'bu ek madde düzenlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici Madde 1. Bu kanun rektör, dekan ve yüksekokul müdürleri ile 'bunların yardımcılarının atanacak
larına dair hükümler ihtiva etmektedir. Senato, kurullar ve yönetim kurullarının da kuruluş biçimi değiş
mektedir. Bu nedenle bu görevlerde bulunanların görevleri bu kanunun yürürlüğe girmesi ile son 'bulması 
doğaldır. Ancak idare de bir kopukluk olmaması için, atama ve seçimler sonuçlanıncaya kadar görevlerine 
devam imkânı tanınmıştır., 
Geçici Madde 2. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yükseköğretim Kurulunun, Yükseköğre
tim Denetleme Kurulunun, Üniversitelerarası Kurulunun ve Yüksekokullar Arası Kurulun üç ay içinde oluş
ması hükmü getirilmiştir. Yükseköğretim kurumları da kuruluş ve işleyişlerini altı ay içinde bu kanuna uygun 
hale getireceklerdir. 

Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu kuruluşu çok önem arz etti
ğinden bunlar kuruluncaya kadar görev ve yetkilerinin Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmesi düşünülmüştür. 
Geçici Madde 3. Yükseköğretim Kurulu ile Yüksekokullararası Kurulun genel sekreterlikleri için kadro, ça
lışma yeri ve bütçe sağlanması zaman alacaktır. Kamu hizmetinin aksamaması için bu hizmetler Milli Eğitim 
Bakanlığınca oluşturulacak geçici bir hizmet gruJbuna verilmiştir. 
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Geçici Madde 4. ıBu yasa üniversiteler ve fakülteler dışında hiç bir kuruma tüzelkişilik tanınmamıştır. Oysa 
1750 sayılı Yasada bazı yüksekokulların tüzelkişiliği sözkonusu idi. Bu nedenle de birtakım hak ve borç
ları vardı. Bunların bağlı olduğu üniversiteye veya fakülteye devri ve tasfiyesi için tüzelkişiliklerinin altı ay 
daha devam etmesi sağlanmıştır, 
Geçici (Madde 5. 1750 sayılı Yasa enstitülere eğitim - öğretim yapma imkânı tanımıştı. Oysa bu yasa ile 
enstitüler eğitim - öğretim yapamayacak, ancak araştırma, inceleme, uygulama yapabilecektir. Ancak, daha 
önce eğitim - öğretim yapan yani, öğrencisi olanlara ya yüksekokula dönüşmek ya da öğrencilerini tasfiye 
edebilmesi için bu madde ile dört aylık bir süre tanınmıştır. 

Geçici Madde 6. 1750 sayılı Yasa ve Akademiler yasaları ile bu yasanın doçentlik ve profesörlük unvanı 
alınmaya ilişkin hükümleri arasında süreler, profesörlük jürileri, bu 
terin niteliği ve diğer hususlarda birtakım farklılıklar vardır. Bu nedenle bu yasanın yayımı tarihinde do-

unvanı alabilmek için yapılacak hizmet-

jhaklarını korumak üzere bunların işlem-
imkân tanınmıştır. Ancak kadroya atan-

çentiik ve profesörlük unvanı almak üzere başvuranların müktesep 
lerini önceki kanunlarına uygun olarak yürütmelerine bu madde ilej 
maları bu yasaya uygun olarak yapılacaktır. 
Geçici Madde 7. Bu kanunla doçentlikte bekleme süresi bir yıl artırılmış ayrıca bu unvanda iki yıl zorunlu 
hizmet getirilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bütün doçentlere zorunlu hizmetlerini yapma hük
mü getirilse bir kısmı süre kaybına uğrayacaklardır. Bu nedenle doçentlikte dört yılım tamamlamış doçent
lere zorunlu hizmetlerini profesörlükte üç yıl yapmak kaydı ile bu madde ile 1985 Temmuzuna kadar süre 
tanınmıştır. 
Geçici Madde 8.ı (Bu madde ile daha önce kazanılmış akademik urjvanlar saklı tutulmuştur. Ancak akade
mik kariyer için esas olan doktoradır. Bu nedenle doktorası olmayak doçentlere doktora yapmadıkça profe
sörlüğe başvurma ve doktora yaptırmak hakkı tanınmamıştır. 
Geçici Madde 9. 1750 sayılı Yasaya göre geçici öğretim ve araştırma görevleri genelde öğretim üyesi kad
rolarını işgal etmekte idi. Oysa bu yasada kadroların öğretim üyelerine bırakılması uygun görülmüş ve bun
ların intibakları için iki yıllık bir süre tanınmıştır. Ayrıca bu kadrolardaki öğretim elemanlarının yükseköğ
retim kurumlarından tasfiyesini sağlamış olmaktadır. 
Geçici Madde 10. Bu yasa birtakım yenilikler getirmektedir. Bu nedenle yasaya uygun yönetmelik ve tü
züklerin hazırlanıp yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bu iş için altı aylık bir süre öngörülmüştür. Ayrıca 
bir mevzuat boşluğu kalmaması için eski yönetmelik ve tüzüklerin bu yasaya aykırı olmayan hükümlerinin 
yeni yönetmelik ve tüzükler çıkıncaya kadar uygulanmalarına devam ©dilmesi için imkân tanınmıştır. 

Geçici Madde 11. 1750 sayılı Yasa ve bu yasaya göre çıkarılmış olan üniversite doçentlik sınav yönetmeli
ği yabancı dil, tez, fcollekyum ve deneme dersi safhalarından oluşan doçentlik sınavının belli bir zamanda 
sonuçlandırılmasını amaçlıyordu. Bu zaman içinde doçentlik sınavını bitirenler tez ve kollefcyum sınavların
da başarılı olsa dahi bu haklarını yitirerek yeni baştan tez vermek ve diğer safhalardan sınava girmek zorun
da kalıyorlardı. Bu yasa ile de bu usul korunmakla beraber, 1750 sayılı Yasanın yürüdükte oldu
ğu süre içinde belli bir safhaya gelen doçent adaylarına bir imkân olarak iki yıl içinde tamamlamak kaydı 
ile sınava, kaldıkları safhadan itibaren devam imkânı bu madde ile sağlanmıştır. 
Geçici Madde 12. Doktor ya da tıpta uzmanlık unvanını alan asistanlara doçent olmak üzere bu yasada se
kiz yıl süre tanınmıştır. Ancak bu madde ile iki yıl ek süre tanınarak yasa yürürlüğe girer girmez bu eleman
ların kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi önlenmiştir. Buna rağmen gene de ek süre içinde doçentlik .unvanı
nı kazanamayan asistanların kurumları ile ilişkilerinin kesileceği hükme bağlanarak bu kadroları uzun süre 
işgal etmeleri önlenmiştir. 
Geçici Madde 13. Bu yasa ile statü değişikliğine uğrayan kurumların öğrencilerine yeni statü alan kurumun 
öğrenciliği unvanı sağlanarak onların bir kayba uğramaları ve birtakım kargaşalıkların vukubulması önlen
miştir. 
Geçici Madde 14. Bu yasa, yükseköğretim kurumlarına kaydolan öğrencilere birinci sınıfı veya ilk iki yarı 
yılı en geç iki yılda tamamlama zorunluluğu, aksi takdirde kurumları ile ilişkilerinin kesileceği hükmünü ge
tirmiştir. Bü madde ile ise, halen kayıtlı olan öğrencilere her ders için üç sınav hakkı daha tanınmıştır. 
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Geçici Madde 15. Bu yasa dle, Üniversitelerarası Kurula ibağlı olan öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi 
Yükseköğretim Kuruluna bağlanmıştır. Bu hükümle her şeyi ile yeni kurumuna devri sağlanmıştır. Taşın
maz mallarının da Hazineye devri hüküm altına alınmıştır. 
Geçici Madde 16. Yükseköğretim kurumlarının ideal kadroları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlene
cektir. Bu işlem yapılıncaya kadar kadroların gereksiz doldurulmaması için hiç bir kurum kurulun izni ol
maksızın boş kadrolara bu hüküm gereği, atama yapamayacaktır. 

Geçici Madde 17. Öğretim elemanlarının özlük haklarını yeniden düzenleyen bir yükseköğretim personel ya
sası çıkarılacaktır. Bu yasa çıkıncaya kadar öğretim elemanlarının özlük haklarında bir boşluk olmaması 
için 1765 sayılı Üniversite Personel Yasası ile Devlet Memurları Yasasının hükümlerinin uygulanmasına de
vam imkânı bu madde ile sağlanmıştır. 
Geçici Madde 18. Bu yasa bir çok kuruma yeni bir statü getirmiştir. Onun için bu kurumlarda çalışan 
akademik personel ile kadro unvanı değişmeyen idari personelin yeni bir atamaya ihtiyaç duyulmadan yeni 
kurumun elemanı oldukları hükme bağlanarak bazı bürokratik işlemler önlenmiştir! Ayrıca bu elemanların 
aylık ve ücretlerini yeni bir atama yapılmadan almalarına imkân tanınmıştır. 
Geçici Madde 19. Bu yasa ile bazı kurum yeni statü kazanmış ve bazı kurumlarda diğer bir kurumla bir
leştirilmiştir. Burada çalışan idari personelin hepsini aynı unvanları ile çalıştırmak imkânı yoktur. Bu nedenle 
rektörlüklerce bir intibak komisyonu oluşturularak bunların görev ve kadro değişiklikleri yapmaları sağ
lanmıştır. Aynı zamanda bazı elemanların birdenbire maddi kayba uğramalarım önlemek üzere verilecek gö
revleri yapmak kaydı ile bir yıl aynı maaşı almalarına imkân verilmiştir. Bu süre sonunda kadroya atanma
yanlar hakkında kadrosu kaldırılan Devlet Memurlarına ilişkin hükümler uygulanır. 
Geçici Madde 20. Bu yasa 1750 ve 1765 sayılı yasaların kapsamında olmayan bir çok kurumu kapsamı 
içine almıştır. Bu kurumlarda çalışan öğretmen ve diğer öğretim elemanlarının aylık ve ücretlerinin, yüksek
öğretim personel yasası çıkarılıncaya kadar bir 'boşluk yaratılmaması için bu yasadan önceki mevzuat uya
rınca ödemeye devam edilmesine imkân tanınmıştır. 

Geçici Madde 21. Bu yasa 1750 ve 1765 sayılı Yasa kapsamı dışındaki kurumları kapsamı içine almıştır. 
Bu kurumlar; Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür,' Sağlık Bakanlıkları ile diğer bazı kamu kuruluşlarına 
bağlı iken şimdi bu bağları, bu yasa ile koparılmaktadır. Ancak, bütçe yılının ortasında mali durumda bir 
boşluk yaratılmaması için bu mali yıl sonuna kadar maaş, yatırım, malzeme alımlarının ve diğer bütün har
camaların gene eski kurumlarınca yapılması bu madde ile hükme 'bağlanmıştır. Böylece öğretim kurumlarının 
1981 mali yılı içinde mali sıkıntı çekmeleri önlenmiş olmaktadır. 

Ayrıca, öğretim kurumlarının eskiden bağlı olduğu kurumların kadro ihtiyaçlarını da ge
ne bu mali yıl sonuna kadar sağlamaları görevi yükletilerek öğretim kurumlarının kadro sıkıntıları önlenmiş 
olmaktadır. 

Diğer taraftan öğretim kurumlarına, açılan kadrolara eleman atama imkânı da bu mad
de ile tanınmıştır, 
Geçici Madde 22. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları 1750 ve 1765 
sayılı yasalara tabi olmadığından, bu yasa ile onların intibakları yapılarak farklılıkların giderilmesi düşünül
müştür. Ancak bu intibaklar yapılıncaya kadar eski statülerinde ödeme imkânı verilerek bir boşluk yaratıl
mamıştır. Ayrıca öğretim elemanlarına eğer intibak ettikleri derecelerdeki alacakları aylık tutarı ile bu yasa
dan önce aldıkları arasında aleyhe bir hak varsa bu yasanın yayımı tarihinden itibaren iki yıl daha bu farkın ken
dilerine tazminat olarak ödenme imkânı sağlanarak ani ücret kayıpları önlenmiştir. 
Geçici Madde 23. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde bu yasadan önce öğretim elemanı olarak yardımcı 
profesör istihdam edilmektedir. Bunlar ders vermektedir. Oysa bu yasada böyle bir istihdam şekli yoktur. 
Bir boşluk doğmaması ve derslerin boş geçmemesi için bunların geçici öğretim görevlisi olarak beş yıl çalış
maları sağlanmaktadır. 
Geçici Madde 24. Bu yasa yürürlüğe girmeden önce Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki yönetim persone
li sigortalı olarak çalışmakta idi. Bunların bu yasa ile devlet memurluğuna geçirilmesi sözkonusu olmakta
dır. Üniversite rektörlüğü tarafından intibakların yapılması için yasanın yürürlüğe gjirdıiği tarihten itibaren üç 
ay içinde bir intibak komisyonu kurulması öngörülmüş ve intibakları için bir yıllık süre tanınmıştır. 
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Bu personelin bu yasanın yayımı tarihinde ani olarak ücret kaybına uğramamaları İçin 
bir yıl daha eski statülerinde ücret almalarına imkân sağlanmıştır. 
Geçici Madde 25. Bu yasa ile üniversitelere bağlanan genellikle yüksekokulların öğretmenlerinin bu yasada
ki öğretim yardımcılıklarının intibakı sözkonusudur. Durumlarını 1990 yılına kadar bu yasaya uydurama
yanların ortaöğretim öğretmenliklerine atanmaları yapılacaktır, iflu hükümle öğretmenlere uzun süre tanına
rak niteliklerini bu yasaya uydurma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 1990 yılına kadar bu kurumlarda ve bu un
vanları ile çalışmaları sağlanmıştır. Ayrıca öğretim elemanının sicil durumu ve öğretime yararlüıkları uygun 
bulunmayanlar 1990 yılına kadar beklemeden tasfiye edilebilecektir. 

İntibak komisyonları her altı ayda bir toplanacak ve durumlarım bu yasaya uygun hale 
getirenleri tespit edecektir. 
Geçici Madde 26. Yurdumuzda bugüne kadar beden eğitimi, müzik ve resim dallarındaki yükseköğretim iki 
veya üç yıllık idi. Bu nedenle bu bölümlerden mezun, bu yasa ile üniversitelere bağlanan yüksekökullardak» 
öğretmenlerin öğretim görevliliğine atanmalarına imkân bulunmamaktadır. Oysa bu durum, bu bölümlerin 
öğretim elemanı sıkıntısına düşmesine sebep olacaktır.Bunu önlemek üzere, bu durumdaki elemanların yük 
seköğrenim görmüş olma şartı ile öğretim görevliliğine intibaklarının yapılmasına bu madde ile imkân tanın
mıştır, 
Geçici Madde 27. Bazı yükseköğretim kurumları TC Emekli Sandığı Yasasına göre emeklilik aylığı bağlan
mış öğretim elemanlarını hizmet akdi ile çalıştırmaktadır. Oysa bu yasa öğretim kurumlarında çalışan öğ
retim elemanları açısından böyle bir istihdam şeklini öngörmemiştir. Bu madde ile bu şekilde çalışanlara 
iki yıl daha aynı statüleri ile çalışma imkânı tanınarak bu kurumların ve ilgili öğretim elemanlarının sıkıntı
ya düşmemeleri sağlanmış olmaktadır. 

Geçici Madde 28, Yönetim personelinden TC Emekli Sandığından emekli olup sigortalı çalışmakta olanlara 
hizmet ve tecrübelerinden faydalanmak üzere aynı statü ile iki yıl daha çalışma hakkı tanınmıştır. 
Geçici Madde 29. Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye işletmesi yönünden de birliği ve beraber
liği sağlamak bakımından tek bir yönetmelik yapılması düşünülmüş ve uygulamada bir boşluğun ortaya çık
maması için eski yönetmeliklerin yenisi çıkarılıncaya kadar uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinin aym nitelikteki Uygulamalı Araştırmalar Yönetmeli
ğinde genel döner sermaye statüsüne geçebilme için bir yıl daha uygulanmasının devam etmesine imkân veril
miştir. 
Geçici Madde 30. Bu madde ile üniversiteye dönüştürülen, bir üniversite ya da başka bir yükseköğretim ku
rumu ile birleşen, bağlanan veya statü değiştiren yükseköğretim kurumlarının mal varlığı hükme bağlan
maktadır. 

a. Kurum taşınır ve taşınmaz malların maliki ise bu mallarla birlikte kendisi de yeni ku
ruma ait olacaktır.. 

b. Eğer statü değiştiren kurum Hazine mallarım kullanmakta ise ve bu mallar kuru
mun amacına da tahsis edilmişse bu kurum o malları kullanmaya devam edecektir. 

C Eğer bu kurum, bu yasaya bağlı olmayan başka bir kurumla, örneğin, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı bir lise ile müştereken bir binayı kullanmakta ise Yükseköğretim Kurulu bu malların müş
terek kullanılmasına veya bu kurumlardan birine tahsis edilmesini Maliye Bakanlığına önerebilecektir. 

Geçici Madde 31. Bu yasadan önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bütçe uygulaması genel ve katma 
bütçe esaslarına uymamakta idi. Oysa bu üniversite, yasanın kapsamına alınınca mali yılın içinde uygulama
da birtakım zorluklar sözkonusu olabilecektir. îşite bunu önlemek için 1981 yılı Bütçesini bu üniversiteye, es
ki statüsüne göre uygulama imkânı tanınmıştır. 
Geçici Madde 32. Gerek 1750 sayılı Yasada, gerekse bu yasada kuruluşunu ve gelişmesini tamamlayama
mış üniversitenin gelişmiş bir üniversite tarafından desteklenmesi hüküm altına alınmıştır. Bu yasadan önce 
de birtakım üniversiteler gelişmiş üniversitelerce desteklenmekte idi. Bu madde ile bu destek işinde, bir kopuk
luk olmaması için, aynen devam etmesi ilkesi kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 285) 



— 22 — 

Geçici Madde 33. Bu yasadan önce yeni birtakım yükseköğretim kurumlarının açılmasına karar verilmiş
ti. Ancak 'bu kurumların bir çoğu henüz kuruluşunu tamamlayamamış, kadrolarım alamamış ve öğretime katı
lamamıştır. Bu kurumların durumlarını, Yükseköğretim Kurulu en kısa zamanda gözden geçirerek öğretime açıl
malarına veya kapatılmalarına karar verecektir, Bu hükümle, varlıkları zayıf olan kurumların durumları, ke
sinlik kazanmış olacaktır. 

Ayrıca bu kanun ek maddelerinde yer alan bağlantıları da yeniden düzenlemek üzere 
Yükseköğretim Kuruluna bir yıllık bir süre tanınmıştır. 
Geçici Madde 34. Bu kanun birtakım kurumların bağlantılarını değiştirmektedir. Bu durum yeni ödemelere 
yol açacağı da kuşkusuzdur. Bu nedenle yeni tertip açmaya, kurumlar arası aktarma yapmaya Yükseköğretim 
Kurulunun önerisi ile Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlayacaktır. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 20 Ekim 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 70 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1, Bakanlar Kurulu tarafından 16 Temmuz 1981 tarihinde 101 - 818/05111 sayılı yazı ile Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanlığına sunulan «Yüksek Öğretim Kanunu Tasarısı», Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liğinde oluşturulan İhtisas Komisyonunda görüşülmüştür, 

2. Yüksek Öğretim Kanunu Tasarısının İhtisas Komisyonunda görüşülmesinde benimsenen anaprensip-
ler çerçevesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli düzenlemeler yapılarak tensiplerine sunulmuştur: 

a. Yükseköğretimde bütünlüğü sağlamanın ve tüm Yükseköğretimi Milli Eğitim sistemi içerisinde düzen
lemenin, ancak tek bir üslt kuruluş olarak Yükseköğretim Kurulu'nu teşkil etmekte ve Yükseköğretim Kurul 
Başkanı, rektör, dekan, bölüm başkanı hiyerarşisini tam olarak sağlamakla mümkün olabileceği düşünül
mektedir. 

Yükseköğretiım Kurulu'nun bu sistemin üzerinde, yetkili ye tarafsız bir Kurul olmasının ve Yükseköğ
retim Denetleme Kurulu'nun da denetim görevini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla bu 
KuruFa bağlanmasının, daha yararlı olacağı mütalaa edilmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu, bk mütevelli heyeti gibi düşünülmekte ve ünitversıite bünyesinden ve dışından 
üye seçilmesi ile kurulun dengeli bir şekilde teşekkülüne imkân verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının, Türk 
Mili Eğitiminin en üst düzenleyicisi olduğu esası benimsenmektedir. 

b. Akademik ve idari işlerin ayrı kurullarca görülmesinin yükseköğretimde verimliliği artıracağı, ve bi
limsel çalışmalar lehine olacağı düşünüldüğünden, üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokullarda yönetim 
ve bilimsel kurulları birbirinden ayırarak yönetim kurulları idari işlerde, rektör, deikan ve müdürlere yardımcı 
olmakla görevlendirilmekte; senato, fakülte kurulu, enstitü ve yüksekokul kurulları akademik birer organ ha
line getirilmektedir. Üniversitelerarası Kurul'un akademik bir üst kuruluş olarak tasarıda yer almasının, ya
rarlı olacağı düşünülmektedir. 

c. Sistemde, Yükseköğretim Kurul Başkanı, Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı hiyerarşisi her yönüyle 
sağlanmakta ve sorumluluklar ve yetkiler kesin olarak belirlenmektedir. Disiplin amirliği kavramı yanında 
ita amirliği! düzenlenmekte ve böylece kurumlar arasında ahenkli ve etkili bir çalışma sistemi ve verimlilik 
sağlanmaktadır. Rektör, üniversitenin en yetkili organı olarak düşünülmektediır. Doğrudan Devlet Başkanı 
tarafından üniversite profesörleri arasından atama yerine, rektörlük idari bir görev olarak düşünüldüğünden, 
Yükseköğretim Kurulu'nun üniversite içinden veya dışından önereceği dört kişi arasından atama esası getiril-
mektddir. Dekan, enıstiltü ve yüksekokul müdürlerinin Devlet Başkanınca atanması güçlüğü nedeniyle, bu 
yetki daha alt kademelere bırakılmaktadır. Böylece yönetimde uyum ve etkinliğin sağlanacağı düşünülmekte
dir. 

d. Bakanlıkların kendi meslek elemanını, Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, 
kendisinin yetiştirmesi prensibi benimsenerek, buna uygun düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Birden fazla 
benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan yükseköğ
retim kurumlarının, bir enstitü olarak düzenlenmesi ve bu alamda bilimsel araştırmanın yüksek düzeye çıka-
nlması esası getirilmektedir. Bir fakülte ya da yüksek okulda aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim 
yapan birden fazla bölüm bulunmaması ilkesi benimsenmiş bulunmaktadır, 
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e. Öğretim üyesi ihtiyacı gözönünde bulundurularak, zaten fMen ders vermekle görevlendirlenler de 
öğretim üyesi kapsamına alınmakta ve yardımcı doçentlik müessesesi getirilmektedir. 

1933 yılında Atatürk'e verdiği raporda Isviçre'li Prof. Malch, alakadarların daima fena hâkim olduk
larını belirtmektedir. Bu nedenle öğretim üyeliklerine atama işinde yeni bir düzenleme yapılarak çağdaş 
bir sisteme geçilmektedir. 

Öğretim üyeleri arasında kan dolaşımı tabir edilebilecek bir akış, prensip olarak yer almaktadır. Bu do
laşım, doktorasını tamamlayıp yardımcı doçent sıfatını kazanan öğretim üyesinin doktorasını ve tıpta uzman
lık öğrenimini bitirdiği üniversite dışında başka bir üniversiteye atanması ile başlamaktadır. . Öğretim üyesi, 
yardımcı doçent olarak göreve başladığı üniversitede doçent olarak görev yapabilmekte, profesör olacağı za
man başka bir üniversiteye atanma mecburiyeti getirilmektedir. Böylece öğretim üyesi, öğretim üyeliği esnasında 
iki defa kan dolaşımına tabi tutulmuş olmaktadır. Ayrıca, öğretim üyeliği unvanları kazananların, her 
unvan dönemi içinde yükseköğretim »kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde, yükseköğretim 
kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamayacakları, esası getirilmektedir. 

Öğretim üyelerinin yurt sathında görevlendirilmelerinde yeterli tedbirler getirildiği kabul edildiğinden zo
runlu (hizmetle ilgili bir hüküm getirilmemektedir. 

öğretim yardımcıları arasında eğitim - öğretim planlamacıları da dahil edilerek, öğretim elemanlarının eği
tim - öğretim faaliyetlerinim daha etkili bir biçimde planlanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir. 

Gerek yardımcı doçentler ve gerekse öğretim yardımcıları için belirli sürelerle görev yapmaları esası 
getirilerek, böylece bunların, hizmete olan katkılarının artacağı değerlendirilmektedir. 

Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin 70'den 67'ye 1985 yılına ka
dar tedricen indirilmesi esası, öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasında bir sorun yaratmaması amacıyla ge
tirilmektedir. 

Öğretim elemanlarının ders yükü ihtiyaca göre yeniden düzenlenmekle öğretimde verimin artacağı düşünül
mektedir. Ders yükünün doldurulmaması halinde üniversite içerisinde veya o şehirdeki diğer yükseköğretim 
kurumlarında öğretim üyesinin görevlendirilebilmesi, mümkün kılınmaktadır. 

Yükseköğretim kurumları veya birimlerinin, ilgili adli mercilerin talebi ile, adli tıp olaylarında, adli tıp 
mevzuatı çerçevesinde, resmi bilirkişi olarak görevlen dirilebilmeleri esası getirilmektedir. 

öğretim üyesi ihtiyacının karşılanmasında Yükseköğretim Kurulunun, üst kuruluş olarak planlamayı da
ha uygun şekilde yapacağı düşüncesiyle, nazım rol oynaması esası benimsenmektedir. 

f) Uzun süre eğitim öğretim faaliyetlerine başlayamayan, plansız açılmış yükseköğretim kurumlarının 
büyük boyutlara ulaşan sorunlar karşısında; yeni yükseköğretim kurumlan açılması esasları belirtildiğinden 
bu yükseköğretim kurumlarının kuruluşlarını tamamlama ve bu kurumların organları ile ilgili maddelerinin 
tasarı metninden çıkarılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

g) Öğretim süresinin belirlenmesi, belli bir kıstas getirilerek Yükseköğretim Kuruluna verilmektedir. 
Yükseköğretime girişte, ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarına göre, başarı düzeyinin bir faktör olarak 

dikkatte bulundurulmasının imkân ve fırsat eşitliği açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Yükseköğretimin paralı olması esası çerçevesinde, sabit bir katsayı yerine, her öğretim programının mali
yet bedelinin beşte birine kadarının öğrenciden alınması esası getirilmektedir. Bu bedelin, hizmet yükümlülü
ğü veya borçlanma karşılığı Devlet tarafından karşılanabilmesine imkân sağlanımafctadır. 

Üniversitede eğitim - öğretim programına başlamadan önce ıblr yabancı dilden hazırlık eğitimi verilmesinin 
yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Üniversitede yabancı dil, beden eğitimi veya güzel sanat dallarından birinin, zorunlu ders olarak getiril
mesi ile bilimin gereği olan dil öğreniminin sağlanması ve üniversite gençliğinin zihnen ve bedenen dinlediril-
mesi ve güçledirilebilmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmektedir. 

h) Getirilen hiyerarşik bağa paralel olarak disiplin amirliği müessesesi getirilmekte ve disiplin işlemleri 
genel hükümlere tabi kılınmaktadır. 

Öğrencileri çalışmaya ve başarılı olmaya yöneltiri esaslara yer verilmektedir. Bunun için, öğretim kuru
munu bitirme süresi ile derse devam zorunluluğu, düzenlenmekte, ve başarısız öğrencilerden öğretim harcının 
tahsili prensibi getirilmektedir. 

ı) Yükseköğretim kurumlarının ve öğretim elemanlarının, uygulama alanlarına katkılarını artırmak ve bu
nu teşvik etmek amacıyla döner sermaye sisteminden yararlanma esası getirilmektedir. Öğretim üyelerine 
katkıları nispetinde, döner sermayeden maaş ve ücretlerinin iki katına kadarının ek gelir olarak verilmesi
nin ve yine katkısı nispetinde döner sermayeden en az yarısı kadar bir miktarın kendi birimine harcanma
sının, bunu gerçekleştireceği düşünülmektedir. 

j) Mevcut akademi, enstitü ve yüksekokulların durumlarının, Devlet kalkınma plan ve ilkeleri, ülke ve 
yöre ihtiyaçları, öğrenci, tesis ve benzeri hususlar açısından, Yükseköğretim Kurulu tarafından derinliğine 
ve dikkatli bir şekilde incelenmesinin ve buna göre, bunların üniversiteye dönüştürülmelerine veya bakanlık 
veya üniversitelere bağlanmalarına veya üniversitelerin içerisinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde 
teşekkül ettirilmelerine veya kaldırılmalarına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülerek, bu husus Yük
seköğretim Kuruluna bırakılmaktadır. 

k) Geçici maddelerle, mevcut sistemden yeni sisteme geçiş, düzenlenmekte, kazanılmış haklardan dolayı 
personeli mağdur etmeyecek ve bu Kanunun uygulanmasını sağlayacak hükümler getirilmektedir. 

Komisyon metni bu amaçlarla hazırlanmıştır. 
Tensiplerine arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Proje Yetkilisi 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ M. Selim OKÇAY 
Kurmay Albey Kurmay Albay Kurmay Yarbay 

Üye Üye 
Necati ERTÜRK Selahattin MEYDAN 
Kurmay Yarbay Milli Eğitim Bakanı Danışmanı 

Üye 
Turgut TOKEL 

Milli Eğittim Bakanlığı 
Hukuk Müşaviri 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yükseköğretimi Kanunu Tasarısı 

KANUNUN AMACI, KAPSAMI VİE TANIMLAR 

Amaç : 

MADDE 1, Bu kanunun amacı, yükseköğretimle1 ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek; tüm yükseköğretim ku
rumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilâtlanmasını, işleyişlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim-öğre-
tim, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. 

Kapsam : 

MADDE 2. Bu kamın, butlun yülkıseklöğretim kurumlarını, bağlı birimlerini, üst kuruluşlarını ve bunlarla ilgili 
faaliyet ve esasları kapsar. 

Silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatlarına ait kuruluşlara bağlı yükseköğretim kurumlarının 
kuruluşu, işleyişi, o>rganlaırınnn yetki ve sorumlulukları öğretim üye ve yardımcılarımın haklan ve diğer yük
seköğretim kurumları ile ilişkileri özel kanunlarla düzenlenir; lözel kanunlarında hüküm bulunmaması halin
de bu kanun hükümlerine tabi olurlar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin bu kanuna göre tanımları: 
a) YÜKSEKÖĞRETİM : Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı ve üstünde en az 

iki yıllık, her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. 
b) ÜST KURULUŞLAR: Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Deneltleme Kurulu, Üniversi

telerarası Kurul ve Yüksekokullararası Kuruldur. 
c) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yük

sekokullar ve silahlı kuvvetlerle emniyet teşkilâtı bünyesindeki fakülte ve yüksekokullardır. 
d) ÜNİVERSİTE: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine salhip, yüksek düzeyde bilimsel 

araştırma» eğitim-löğretim ve yayın yapan; fakülte, yüksek okul, enstitü, benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir 
yükseköğretim kurumudur. 

e) ÛFAKÜLTE: Kamu tüzdkişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitimHÖğretılm, bilimsel araştırma 
ve yaym yapan, üniversitenin en kapsamlı, etkin ve belirgin bir parçası olan, bölümlerden oluşan ve kendisine 
yüksekokul, enstitü ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen yükseköğretim kurumudur. 

f) YÜKSEKOKUL: Genellikle bölümlerden oluşan ve meslek eğitimnöğrettoine ağırlık veren, 
üniversitede rektörlüğe veya fakültelere ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim kurumudur. 

ıg) IBÖLÜM: Fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama birimidir. 
h) ENSTİTÜ: Üniversitelerde ve fakültelerde bir veya birden fazla benzer bilim dalı ile ilgili 

konularda bilimsel incelemıe, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 
i) 'ÖĞRETİM ELAMANLARI: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğre

tim yardımcılarıdır. 
k) ÖĞRETİM ÜYELERİ: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesörler ve doçentlerdir» 
1) ÖĞRETİM YARDIMCILARI: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim görevlileri, 

geçici öğretim görevlileri, geçici araştırma görevlileri, asistanlar, okutmanlar, uzmanlar ve çeviricileridir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN "TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar 

Amaç : 

MADDE h ıBu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğre
tim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatılaınıma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, 
aıraştınma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde dü-
zenlemöktir. 

Kapsam : 

MADDE 2. IBu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini 
ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emmiyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar 
ayrı kanunlarla düzenlenir; kendi kanunlarında hüküm bulunmaması halinde bu kanun hükümleri uygulanır. 

Tanımlar : 

MADDE 3. *Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin bu kanuna göre tanımları: 
a. Yükseköğretim : Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kap

sayan her 'kademıedeki eğilbim-öğretimin tümüdür. 
b. Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul'dur. 
e. Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksekokullardır. 
d. Üniversite : (Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim - öğ

retim, bilimsel araştırma ve yayım yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden olu
şan bir yükseköğretim kurumudur. 

e. Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırıma ve yayım yapan; kendisine 
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f. Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında 
lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırana ve uygulama yapan bir birimdir. 

g. Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğ
retim kurumudur. 

h. ©ölüm : 'Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan 
veya birbirine yakın bilim ve sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilim
sel araştırma ve uygulama birimidir. 

ı. Öğretim Elemanlları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarıdır-

j . Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı 
doçentlerdir, , 

ı(ll) Profesör -: En yüksek düzeydeki öğretim üyesidir. 
1(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış öğretim üyesidir. 
ı(3) Yardımcı Doçent >: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamılamış, tıpta uzmanlık veya 

belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisi kazanmış, ıilk basamaktaki öğretim üyesidir. 
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YÜKSEKÖĞRETİM 

Birinci Bölüm 

GENEL HÜKIÜMLER 

Amaç : 

MADDE 4. Yükseköğretimin amacı: 
a) öğrencilerini; 

(1) Atatürk inkılâplarına ve ilkelerine, Anayasa'da ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğin© 
bağlı, 

(2) Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve küMirel değerlerini taşıyan, Türk ol
manın şeref ve mutluluğunu duyan, 

(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 
(4) Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinle karşı gö

rev ve sıorumMıulklaırını bidem ve bunları davranış haline getiren, 
(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne salhip, insan halklarıma 

saygılı, 
(6) Beden, zilhin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 
(7) îlıgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı za

manda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve 
genel kültürüne salhıiıp, vatandaşlar olarak yetiştirmek,, 

b. Türk MillötiMn; 
Dil, ırtk, oinsiiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı gözeitmöklsizin; ülkesıi ve fentle 
öyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu arturmıalk amacıyla; ekonomlik, sıos-
yal ve klüflitürel kalkınmasma katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulıaıyarak, 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıca ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, 

c. Üniversiteler oliaraik; 
Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim 
verilenimi yaymak, ulusal1 al'anldla gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt 
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k. Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendiırileii, 
araştırma görevleri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları ile belirli konularda 
eğitim-öğretim ve uygulama yaptıran öğretim görevlileridir. 

1. Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan, ara inısan-
gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

m. Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az ısekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yüksek
öğretimdir. 

n, Lisans Üstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsayan bir terim olup, 
aşağıdaki kademelere ayrılır: 

ı(l) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): 
Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmayı içeren en 'az iki yarı yıllık veya ortaöğretime da
yalı en az on yarı yıllık programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 

ı(2) (Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı em az dört yarıyıllık 
programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

<3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara 
göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğre
timdir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç : 

MADDE 4. Yükseköğretimin amacı : 
a. öğrencilerini; 

(1) Atatürk inkılaplarına ve ilkelerine, Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine 
bağlı, 

(2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk ol
manın şeref ve mutluluğunu duyan, 

(3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, 
(4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları dav

ranış halline götüren, 
(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına say

gılı, 
(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, 
(7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve İhtiyaçlarına cevap verecek, aynı za

manda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin blgi, beceri, davranış ve genel külltüırüıne sahip, va
tandaşlar olarak ydti'şttaıiök, 

b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu ar
tırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar 
uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, 

c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bil
gi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi 
ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve 
çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
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dışı kurumlarla işbirliği yapmalk suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi halline gelmek, 
evrensel ve çağdaş gelişmeye k'altkııda bulanmaktır, 

Anailkeler : 

MADDE 5. Yükseköğretim, aşağıdaki «Anailkeler» doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir: 
a. Öğrencilere, Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk millilyetçilliğine bağlı, zararlı 

siyasi ve ideolojik telkinlerden arındırılmış; mlilli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti düzeninin gerçek
leştirilme ve geliştirilmesi amacına yönelik çağdaş demokrasi bilincinin kazandırılması sağlanır ve Devletimizin ül
kesi ve milletliyle bölünmez bir bütün olduğu benimsetilir. Bu amaçla; yükseköğretim kurumlarında Atatürk inki-
lap ve ilkellerine eğitim plan ve programlarında yer verilir. 

b. MSUi kültürümüz, kendimize has şekil ve özelikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliş
tirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici mıh ve irade gıüoü kazandırılır. 

c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim ve öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eği
tim - öğretüımıdte birlik ilkesi sağlanır. 

d. Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, üllke ve yöre ihtiyaçlarına 
göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir; hızlı sanayileşme ve tarımda möd'ernleışme, 
kentsel yoğunlaşma ve hızlı nüfus artış) sonuçlarının toplumda ortaya çıkardığı gelişme, değişme ve arıtan ihtfiıyaç-
larrn toplumsal çözümüne yönelik konuları içerir. 

e. Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. 

f. Yüksdköğretiim paralıdır. Başarılı olan faJkialt maddi imkânları elverişli olmayan öğrencilerin ka
yıt ücreti, imtihan harcı gibi hıer türlü öğrenim güderleri burs, kredi, yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır. 

g. Yükseköğretim kurumlarımn gelişıüiriiılmıasi, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması 
amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görev
lendirilmeleri, kurumların kapasitelerinin artırılması ve zamanın verimli kullanılması, ürettim - insangücü - eğitim 
unsurları arasında dengenlin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, mıill'i 
eğittim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçları
nın karşılanması, örgün, yaygın ve açık eğitimi - öğretimi die kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. 

h. Yükseköğretim kurumlarında înkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil zorunlu ders olarak oku-
tutav 

i, Türk Dil, özelikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan yükseköğretim düzeyinde bilim kol
larına ve ihtiyaca uygun olarak öğretilir, dilimiz çağdaş eğitim ve bilim dtil olarak zenginleştirilerek yaygınlaş-
tırıhr. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:' 

MADDE 6. Bu kanundaki amaç ve anailkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görev, yetki ve so
rumlulukları : 

a. Çağdaş uygarlık ve eğitim bulgularının esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaç
ları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bi
limsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, 

b. Kemdi ihtisas gücü ve madde kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, 
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sa
yıda insangücü yetiştirmek, 

c. Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli bilim, uzmanlık ve meslek dallarına göre 
seçmek, kabul etmek, eğitim - öğretime ve eğitim sonrasına hazırlamak, 

d; Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini, söz, yazt 
ve diğer araçlarla yaymak, 
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Ana İlkeler : 

MADDE 5. — Yükseköğretim, aşağıdaki «Ana ilkeler» doğrultusunda planlanır, programlanır ve düzenlenir : 
a. Öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine 

bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. 
b. Milli kültürümüz, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak 

geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. 
c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetile

rek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır. 
d. Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaç

larına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. 
e. Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. 
f. Yeni üniversiteler, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğ

retim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kuru
lur. 

g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tes
pit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 

h. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün 
yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dı
şında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin sağlan
ması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma 
planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yay
gın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. 

ı. Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim süresince, ATATÜRK ilkeleri ve inkılap ta
rihi, Türk dili, yabancı dil ve ayrıca beden eğitimi veya güzel sanat dallarından biri zorunlu ders olarak 
orogramlanır ve icra edilir. 
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e. örgün, yaygın ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme 
alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

f. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilen
diren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, devlet kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğ
retim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek 
inceleme araştırmaları sonuçlandırarak düşüncellerini ve önerilerini bilidıirmıelk, 

g. Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurum
lara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

h. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanı yetiş
tirmek, sanayide, tarımda ve ve diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve prog
ramlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre so
runlarına çözüm giötirici önıerülerde bulunmak, 

i. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak ve bununla ilgili üni
teleri kurmak, 

j . Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, diöner 
sermaye işletaeleriınii kurmak, verimli çalıştırmak ve bü faaliyetlerin geMlştidlmesine ilişkin gerekli diüzenlleme-
lerif yapmaktır. 

İKİNICÎ BÖLÜM 

Üst Kuruluşlar 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

Amaç : 

MADDE 7. Yükseköğretim Kurulunun amacı, milli eğitim genel politikası çerçevesi ve yükseköğretimin bü
tünlüğü ilkesi içinde, çağdaş bilim, kültür ve teknolojinin gereklerine, devlet kalkınma planları ilke ve hedef
lerine uygun olara'k yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşların işbirliği ve koıordinasyon içinde kuruluş, 
işleyiş ve çalışmalarını düzenlemek; inceleme, araştırma, değerlendirme yaparak ve uygulamaları izleyerek yük
seköğretim kurumlarına, üst kuruluşlara ve gerektiğinde ilgili makamlara önerilerde bulunmaktır. 

Seçim, Kuruluş ve İşleyiş : 

MADDE 8. Yükseköğretim Kurulu bu kanunda kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve 
kamu tüzelkişiliğine sahip bir kuruluştur. 

a. Seçim ve Atama : 
(1) Genelkurmay Başkanlığı iki asıl ve iki yedek, Maliye Bakanlığı iki asil ve iki yedek, Milli 

Eğitim Bakanlığı sekiz asıl ve sekiz yedek, Devlet Planlama Teşkilatı iki asil ve iki ye
dek, üye adayı gösterir; Üniversitelerarası Kurul, her üniversite senatosunun göstereceği 
ikişer profesör aday arasından yeşitli bilim kollarından (tercihan dördü eski rektörlerden) 
on asıl ve on yedek ve Yüksekokullar arası Kurul çeşitli bilim kollarından dört asıl ve dört 
yedek üye adayı seçerek gösterir. 

(2) Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar asıl ve yedek üye adaylarını kendi teşkilatından oldu
ğu gibi dışından da gösterebilirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üst Kuruluşlar 

Yükseköğretim Kurulu : 

MADDE 6. 
a. Yükseköğretim Kurulu; tüm yüksek öğretimi düzenfeyen ve yükseköğretim kurumlarının faa

liyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ye yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzelkişi
liğine saihip, sürekli görev yapan bir kuırdlluştur. Yük seköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Ku
rulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezli ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değertertdirme, bütçe, 
yatırım ve koordinasyon faalıiyetilterli ile ilgili birimler bağlıdır. 

b. Yüfcsdsöğretıim Kurulu; 
(1) Devlet Başkam tarafından, terci han rektörlük yapmış (kişiler arasımdan seçilen sekiz, 
12) Bakonüar Kurulunca; ünlîveraiiıteler drşın'dan, temayüz etmiş üst düzeydeki devlet hiz-

•mölSIeri veya emeklileriatfaisınld&naeçiileııaftı. ı 
(3) Oeneillkurmay Başkanlığınca kendi bünyesinden seçilen bir, 
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(3) Asıl ve yedek üye adayları, Milli Eğitim Bakanlığınca bir liste halinde Bakanlar Kuru
luna sunulur. Bakanlar Kurulu, Üniversitelerarası Kurulun asıl ve yedek üye aday liste
sini aynen; bakanlıklara ve diğer kuruluşlara ait asil ve yedek üye adaylarına ilişkin öne
risini belirleyerek Devlet Başkanına sunar. Devlet Başkanı, bütün asıl ve yedek üyeleri 
seçer ve atar. 

b. Kuruluş : 
(1) Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanının başkanlığında; Genelkurmay Başkanlığın

dan bir asıl ve bir yedek; Üniversitelerarası Kuruldan beş asıl ve beş yedek; Yüksekokul-
lararası Kuruldan iki asıl ve iki yedek; Maliye Bakanlığından bir asıl ve bir yedek; 
Milli Eğitim Bakanlığından dört asıl ve dört yedek; Devlet Planlama Teşkilatından bir 
asil ve bir yedek; üye olmak üzere; onbeş asıl ve ondört yedek üyeden kurulur. 

(2) Üniversiteler ve yüksekokullar dışındaki kuruluşlarca gösterilecek adaylarda, yükseköğre
nimlerini bitirdikten sonra en az onbeş yıl devlet hizmetinde başarı ile çalışmış ve te
mayüz etmiş olma nitelikleri aranır. Yükseköğretim alanında yararlı eser verme, yabancı 
dil bilme, üst düzeylerde yönetim hizmetlerinde bulunma ve hizmet süresi içinde yüksek
öğretimle ilgili alanlarda çalışmış olma tercih nedenleridir. 

(3) Yükseköğretim Kurulu üyelerinin görevi süreklidir ve süresi dört yıldır. Süresi bitenler 
yeniden seçilebilir. Üyelikten tamamen veya üç ayı geçecek ayrılmalarda, ayrılma nedeni 
ile üyeliği düşenlerden geri kalan süreyi tamamlamak üzere kendi grubundaki yedek üye
ler sıra ile ve kurulun çağrısı üzerine göreve başlar. Yerine yedek bir üye aynı usulle 
atanır. 

(4) Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yarısı, iki yılda bir sıra ile değişir. Başlangıçtaki ilk 
ikinci yılın sonunda değişecek üyeler, Kurulun kararlaştıracağı zamanda ve Kurulca 
ad çekme yöntemiyle saptanır. 

(5) Üniversitelerarası Kurul ve Yüksekokullararası Kurul üyeleri, Yükseköğretim Kurulun
da görev alamazlar. 

(6) Yükseköğretim Kuruluna, ilgili kuruluşlardan istendiği halde iki ay içinde aday göste
rilmediği takdirde, açık üyeliklere aynı konularda üst düzeyde görev yapmış kişiler 
arasından Milli Eğitim Bakanının önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu bu Kanunun 8 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki usulle atama yapar. 

(7) Kurul üyeleri, kuruldaki hizmet süresince herhangi bir kuruluşta görev alamazlar, ser
best meslek icra edemezler, kuruldaki görevlerini gölgeleyecek davranışta ve açıklamalar
da bulunamazlar. Bu yasaklara uymayanların görevlerine Yükseköğretim Kurulunun öne
risi üzerine Bakanlar Kurulunca son verilir. 

(8) Yükseköğretim Kurulu üyelerinin ücretleri, Devlet Memurları Kanununa göre en yük
sek devlet memuruna ödenen aylığın (Ek gösterge dahil) 2 katını geçmemek üzere Ba
kanlar Kurulunca tespit edilir. 

(9) Kurul üyelerinin kamu görevlisi olmaları halinde bunlar, kurumlarından, bu süreler için 
maaşsız izinli sayılırlar. İzinli sayıldıkları süreler terfilerinde, keseneklerinin kendi ve kar
şılıklarının Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmesi kaydıyla emekliliklerinde, fiili hiz
met olarak hesaba katılır. Bu kişilerin TC Emekli Sandığı ile ilgileri 5434 sayılı Kanuna 
8 Temmuz 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde esaslarına göre sür
dürülür. 

(10) Kurul üyelerine ödenecek ücretler, kendilerine Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca bağlan
mış olan emekli aylığının ve benzeri ödemelerin toplamı (9) ncu bentteki tavanı geçe
mez. Geçen miktar kesilir. 
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(4) Milli Eğitim Bakanlığınca kendi bünyesinden seçilen ilki üye ile, 
ı(5) (Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyeleri dılşırid'an ve en aız yirmlilbeş yıl öğretim üye

liği yapmış kişiler arasından seçilen sekiz öğretim üyesinlden oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) nci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Devlet Balkanının 

onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk selimleri bir ay, DeVîet Balkanı tarafmidan üyelikleri 
onaylaııırriıyanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Devlet Baş
kanınca doğrudan altama yapılır. 

c. Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her ilki yılda, bir 
üyelerin dörftte biri yenil'eniir. Süresi bitein üyelerle herha'nıgi bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yenliden 
seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üye
liğin normal süreden önce sona ermesi halıinlde, eski üyenün kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır ve bu süre içinde diğer özlük halkları 
saklı kalmak kaydı ile mıaaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile tüm ilişikleri kesilir. Kurul 
üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş teddi yoktur. 

Devlet Başkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul 
üyeleri arasından iki yıl süreyle iki başkanVeküll seçer. 'Başkanın glÖrevlen!direceği baışikanıvdklilteriinJden biri baş
kanın bulunmadığı hallerde ona vekalet eder. 

Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişjîdir. 
d. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin üc^etileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en 

yüksek devlet memuruna ödenen aylığın (ek gösterge, yan ödeme ve tazminatlar dahil) iki katını geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulunca tespit eldilir. Bunlardan emekli olanların emekli maaşlarının ödenmesine devalm edi
lir. 

e. Yukbeköğrdtüm Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağ
lı kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dı
şında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Balkanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yillık izin hariç, 
toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmüş sayılırlar. 
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c. İşleyiş : 
(1) Üyeler, atama işlemleri tamamlandıktan sonra, Milli Eğitim Bakanının çağrısı üzerine 

toplanır. 
(2) Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın 

katılmadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. 
(3) Yükseköğretim Kurulu, bütçe - yatırım, planlama - araştırma - geliştirme, koordinasyon, 

öğrenci seçme ve yerleştirme ve görevine ilişkin diğer konularda gerekli gördüğü sürekli 
veya geçici alt birimleri bakanlıklardan, kamu kurum ve kuruluşlardan ya da doğrudan 
kendisine bağlı olarak kurar. Her alt birimi yönetmek ve Kurulla ilişkiyi sürdürmek üze
re, Kurulca birer üye görevlendirilir. Oluşturulacak birimler ve sekreterlik hizmetleri 
için aylıklı veya sözleşmeli yeteri kadar müşavir, uzman ve diğer personel atanır. 

(4) Yükseköğretim Kurulu,, Kurulun çalışma düzeni ile oluşturulacak alt birimlerin kuruluş, 
görev, yetki ve sorumluluklarını bir yönetmelikle saptar. 

(5) Kurul, en az üçte iki çoğunlukla toplanır ve kararlar, üye tamsayısının en az yarıdan 
bir fazlasının oyu ile alınır. 

(6) Kurulun sekreterlik hizmetleri, Kurulca gösterilecek iki aday arasından, başkanca seçile
rek üçlü kararname ile atanacak genel sekreter tarafından yürütülür. Genel Sekreter oy 
hakkı olmaksızın kurulun raportörlüğünü yapar ve kurul kararlarını en geç onbeş gün 
içinde üst kuruluşlara, üniversitelere ve yüksekokullara gönderir. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar : 

MADDE 9. Yükseköğretim Kurulu olarak : 
a. Yükseköğretim üst kuruluşları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrul

tusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, anlayışlı, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağla
mak, 

b. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, yatırımların ve kaynakların etkili bir biçimde kul
lanılması, yükseköğretim alanının ihtiyaç duyduğu, öğretim ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve dışında 
yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, 

c. Yükseköğretim kurumlarında, bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda, 
eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve mali kaynakların kullanılmasını planlama ve programlama 
çerçevesi içinde yürütülmesini gözetim altında bulundurmak. 

d. Yükseköğretim kurumlarına ilişkin kalkınma plan ve programlarında öngörülen hedeflere ula
şılmasını izlemek ve gerekli önlemleri almak, 

e. Üniversitelerin ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokulların program bütçelerinin hükü
met ve Yüksek Planlama Kurulu direktiflerine göre hazırlanmasında, yükseköğretim kurumları arasında işbir
liği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçlarını onay için Milli Eğitim Bakanlığına sunmak, bu Bakanlığın bütçe 
üzerindeki itiraz ve önerilerini incelemek ve önerilerde bulunmak, 

f. Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda yükseköğretim planlaması çerçe
vesi içinde : 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ilişkin kanun önerisi veya tasarı taslaklarını inceleyerek 
görüşlerini ilgili makamlara sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte ve yüksekokul açılmasına, fakültelerin ve yüksekokulların 
birleştirilmesine ya da kapatılmasına ilişkin olarak üniversite senatolarından gelecek öne
riler üzerine veya doğrudan, Milli Eğitim Bakanlığının görüşü üzerine karar vermek, 

(3) Bir üniversite içinde, yeni enstitü, bölüm ve diğer bilim, araştırma, öğretim, yayım birim
lerinin açılması, kapatılması veya birleştirilmesi hakkında üniversite senatolarının önerisi 
üzerine veya doğrudan karar vermek, 
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Yükseköğretim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 7. Yükseköğrelfcilm Kurulunun görevleri; 
a. Yulksefköğretİm kurumlarHun bu kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrulusunda 

kuru'Jması, gd'iştirtilmiesi, eğitim - öğretim faaliıyetleniinlin gerçdkl^Mmesi ve yüllösökögıretim alanlarının Ihıtliıyaç 
duyduğu öğretim elemanlarının yunt içlinde ve yuıtt dışında ydüişstdritonıe&i •için- kısa ve uzun vadeli planlar hazır
lamak, ümVersiltölerte tahsis edliten kaiynakların, bu pkn ve programlar çerçevâslind^ etlklif bir biçimde fcüllanıl-
malsını gözettim ve denetin altında bulundurmak, 

b. Yükseköğretim kurumları arasımda bu kanunda belirlenen amaç, ülke ve hedefler doğrultusun
da birleşjtirıci, bÜtüMeştIMei, sürekli, ahenkli ve geişitlMcii İşlbirMği ve toondmasıypnu sağlamak, 

c. Üniversite çalışmalarının en venilmü düzeyde sürdürülmesi için büyüm/enin sanırlarını tıespit 
eltmdk ve yaz öğrdtiimıi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak, 

d. Devlet kallkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yüfcseköğreltiim planlaması 
çerçevedi içinde; 

(1) Yenli üniversite kurulmasına ve gerektiğimde birleşitirilmleisiine ilişkin önerilenini veya gö
rüşlerini Başbakanlığa sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölünı açılmasına, birleştirilmesine 
ya da kapatılmasına veya öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimlerine ara veril
mesine ilişkin olarak üniversitelerden gelecek öneriler üzerine veya doğrudan karar vermek, 

(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretliim kuramlarının kuruluş, amaç ve esasları
nı inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e. Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin yatay ve dikey gecelerine ve yüksekokul mezun-
larınMî bir üslt düzeyde öğrenjim yapmalarına ilişkün esasları Ün'Fversitelerarası Kurulun da görüşünü alarak 
belidemek, 

ıf. Üniversitelerin îh'tiryaçiarıüı, eğMm - öğretim programlarını, bilim dallarının ni^elkferini, 
araştırma faaliyetlerim, uygulama atalarım, bina, araç, gereç ve- benzeri, imkânlar ve öğrenci sayılarını ve di
ğer ilgU hususları dikkaite alarak; üniıvers'itelerin profesör, doçenlt ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli 
bir oranda tespit etmek, 
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(4) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokul açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması hak
kında Bakanlık önerilerini karara bağlamak, 

(5) Özel yükseköğretim kurumları açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hususunda yapıla
cak başvuru veya önerileri değerlendirerek karara bağlamak. 

g. Yükseköğretim kurumları ile iligili hazırlanacak kanun ve tüzük taslaklarının ilkelerini sapta
mak; bu ilkelere uygun olarak hazırlanan taslakları incelemek veya hazırlayacağı taslakları ilgili makama sun
mak, 

h. Üniversitelerarası Kurulun ve Yüksekokullararası Kurulun önerilerini dikkate alarak branş, 
özellik ve nitelik bakımından aynı düzeyde bulunan yükseköğretim kurumları arasında eğitim birlik ve bütünlü
ğünü sağlayacak şekilde, öğretim plan ve programlarını koordine etmek, 

i. Üniversitelerin ideal kadrolarını ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokulların kadro ih
tiyaçlarını saptamak, kadro ihtiyaçlarına göre öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumları arasında den
geli dağılım ve atanmalarına ait ilkeleri belirlemek, gelen önerileri değerlendirmek, 

j . Yükseköğretim kurumlarının özelliklerine, kapasitelerine ve mevcut imkânlarına göre eği
tim' - öğretimi üst düzeye çıkarmaya yönelik düzenlemelere ilişkin önerileri değerlendirmek veya uygun 
gördüğü düzenlemeyi önermek, 

k. Yükseköğretime geçişte hazırlık kursları ile ilgili esasları saptamak, yükseköğretim kurumla
rında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemleri almak, uygulamaları izlemek ve 
Milli Eğitim Bakanlığına önermek, 

m. Uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izle
mek, 

n. İleri düzeyde öğretim için gerekli araştırma ödeneklerini yükseköğretim kurumları arasında 
dengeli olarak dağıtmak; ilgili bakanlıklarca Önerilmek ve desteklenmek üzere, kalkınma planlarının gerektir
diği proje paketlerinin dağıtımına yardımcı olmak; yükseköğretim kurumlarına ait yürütülen tüm sözleşmeli 
araştırma projelerini izlemek ve değerlendirmek, 

o. Yükseköğretim ile ilgili çeşitli konularda Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleriyle veya 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, Milli Eğitim Bakanlığının veya diğer bakanlıkların önerilerini değer
lendirmek, 

p. SMilli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokulların bu kanunda belirlenen konularda, yönetim 
ve mali faaliyetlerinin planlanması, gerekli önlemlerin alınması, yasal ve idari düzenlemelerin yapılması gibi 
hususlarda Milli Eğitim Bakanlığının görüş ve önerilerini almak; yakın işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

r. Disiplin soruşturmalarına dayalı olarak öğretim elemanlarının, gerektiğinde görevlerinden 
alınmasına veya görev yerlerinin değiştirilmesine karar vermek; yönetici olanların yerine geçici yönetici ata
mak, 

s. Yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya öğretime ara verilmesine ait bu Kanunun 87 nci, 
88 nci ve 89 ncu maddelerinde hükümlere ilişkin görevlerini yapmak, 

t. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun önerilerini değerlendirmek, 
u. Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmak, görev ve yetkisine sahiptir. 

YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU 

Amaç : 

Madde 10. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun amacı, devletin gözetim ve denetim görevini yerine ge« 
tirmek üzere, bu kanun hükümleri çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesini, yüksek
öğretim kurumlarınca • verilen eğitim - öğretimin amaç ve ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesini ve mail 
kaynakların kalkınma planı ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yerinde kullanılmasını, sürekli olarak gözetim 
altında bulundurmak ve denetlemektir. 
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g. Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başa
rı göstererflerl'e, yeterli görülmeyenleri tespüt etmek ve gerekli önlemleri almak, 

h. Üniversitelerin her eğicim - öğretim programına fcalbuıl edeceği öğrenci sayısı önıerilerinii 
inceleyerek kapasitelerini tespit etmök; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerim iliği ve 
yetenekleri doğrultusunlda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarım da dSkkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve 
kaibul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmök, 

ı. Yülfcseköğreltüm kuranlarında ve bu ku 'uımlara girifte imkân ve fırsat eşMiği sağlayacak önlem
leri almak, 

j . 'Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak haırca ait, ilgili yükseköğrenim kurum
larının öneriteririi inceleyereik karara bağlamak, 

k. Yükseköğretim üslt kuruluşları il© ünliverstolerce hazırlanan bültçeleri görüşerek karara bağ
lamak ve ilg'ii makama sunmak, 

1. 'Rektörlerin disiplin 'î emterönli kovuşturmak ve karara bağlamak, 
m. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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Seçim, Kuruluş ve İşleyiş : 

Madde 11. Yükseköğretim Denetleme Kurulu : 
a. Seçim ve Atama : 

(1) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Yüksek-
okullarası Kurul, ikişer asıl ve ikişer yedek üye adayı seçerek gösterir. Ancak, Üni
versitelerarası ve Yüksekokullararası kurulların gösterecekleri adaylar, bu kurulların üye
leri dışından; Milli Güvenlik Kurulunun göstereceği adaylar kendi teşkilatı dışından, ter-
cihan rektörlük yapmış olan kişilerden oluşur. 

(2) Asıl ve yedek üye adayları, Milli Eğitim Bakanlığınca bir liste halinde Bakanlar Kuru
luna sunulur. Bakanlar Kurulu, asıl ve yedek üye adaylarına ilişkin önerisini belirleye
rek Devlet Başkanına sunar. Devlet Başkanı bütün asıl ve yedek üyeleri seçer ve atar. 

b. (Kuruluş : 
(il) Yükseköğretim Denetleme Kurulu; Milli Eğitim Bakanının başkanlığında; Yargıtay'dan 

(bir asıl ve bir yedek; Danıştay'dan bir asıl ve bir yedek; Sayıştay'dan bir asıl ve bir yedek; 
Milli Güvenlik Kurulunca gösterilen bir asil ve bir yedek; Üniversitelerarası Kurulca 
gösterilen bir asıl ve bir yedek; Yüksekokullararası Kurulca gösterilen bir asıl ve bir 
yedek; üye olmak üzere yedi asıl ve altı yedek üyeden kurulur. 

(2) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin nitelik, görevin süresi ve görevin sürekli
liği, görevden alınma, iki yılda bir yenilenme, özlük hakları ve diğer hususlar, Yüksek
öğretim Kurulu üyeleri için belirtilenlerle aynıdır. 

c. İşleyiş : 
(1) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, kurul üyeleri arasından bir başkan yardım

cısı seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. 
(2) Kurul üye tamsayısının en az yandan bir fazlası ile toplanır ve kararlar üye tamsayısı

nın yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. 
(3) Kurulum sekreterlik hizmetleri, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 

ve genel sekreterin sorumluluğunda oluşturulan ayrı bir birim tarafından düzenlenir ve 
yürütülür. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar : 

MADDE 1'2. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, yükseköğretim kurumları üzerinde Devletin gözetim ve de
netim görevini yerine getirmek üzere : 

a. Yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretimin bütünlüğü anlayışı içinde, devlet kalkınma 
planlarının temel ilke ve hedeflerine uygun olarak Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan, yükseköğretimin ge
lişmesine yönelik plan, program ve ilkelerin uygulanmasını gözetim altında bulundurmak, 

b. Yükseköğretim kurumlarınca verilen eğitim - öğretimin ve bu kanunda belirtilen amaca ve 
anailkelere uygunluğunu, verilen görevlerin gerçekleştirilmesini ve mali kaynakların yerinde kullanilmasım 
gözetim altında 'bulundurmak, 

c. Yükseköğretimde, eğitim - öğretimin amaç ve anailkeler doğrultusunda ve görevlerin, belir
lenen hükümler çerçevesinde yerine getirilmesi, kaynakların yerinde kullanılması için devletin denetim fonk
siyonunu yerine getirmek üzere : 

(1) Yükseköğrötim kurumlarının organlarından veya bu kurumlarda görevli kişilerden, ge
rekli gördüğü hallerde, yazılı veya dözlü bilgi istemek, 

(2) Gerektiğinde rtektör, dekan ve bütün yüksekokul müdürleri hakkında disiplin ve ceza 
kovuşturması yaptırmak, 

(3) Yükseköğretîîm kurumlarında görevli kişilerin disiplin veya ceza kovuşturması açılmasını 
gerektiren fiilleri için kovuşturma açılmasını yetkili makamlardan istemek; bu konuda 
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Yükseköğretim Denetleme Kurulu : 

MADDE 8. 
a. Yükseköğretim Denetlemene Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversiteleri, bağlı birim

lerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulunduran, Yüksefclöğre-
tim Kuruluna bağlı bir kuru'lu'şltur. 

b. Kuruluş ve îşlleyıişi: 
Yükseköğretim Kurulu taraifınldan aitanacaik beş profesör; Yargıltay, Danıştay ve Sayıştay ta

rafından gösteriitedk üçer alday arasından Yükseköğrenim Kurulu tarafından. aitanacaik birer üye ile Genelkur
may Başkanlığı ve Mıüli Eğitim Baıkanlığunca seçilecek birer üyeden oluşur. Genelkurmay Başkanlığınca se
çilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise altı yıldır. Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, Yükseköğ
retim Kurulu Başkanı tarafından kurul üyeleri arasından atanır. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilecek üye kendi bünıyasıindeıu ise düğer özlük hakları saklı kal
mak kaydıyla maaş'sız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile ilişikleri kesilir. Kurul üyelerinin yaş 
haıddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretıim Kurulu tarafından seçilen üyelerin üçte biri iki yıl
da bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerini yeniden seçÜHmeîerii mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin 
normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süres'imi tamamlamak üzere yenisi seçilir. Kurul üye
lerinin ücrdtleri; Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödemen ücreti geçmeyecek sekilide Balkanlar Kurulunca tes
pit edilir. Bunlardan emekli olanlarin emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir. 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu ülyoleri; Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretiim Kurulu tara
fından verilen geçici görevler dışında hiç bir kamu kuruluşu veya özel kurulüşita ücretli veya ücretsiz çalışa
mazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam üç 
ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrilmılş sayılır. 

! 

Yükseköğretim Denetleme Kumlunun Görevleri : 

MADDE 9. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a. 'Üniversitelerde eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu kanunlda belirtilen amaca ve ana-

illkelere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esaslara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu adına 
denetlemek, 

b. Gerekli görülen hallerde üniversite yöneticilerinden yazılı veya sözlü bilgi istemek, 

c. Rektörler hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin soruşturması yap
mak, 

'd. Üniversitelerdeki denetlemeleri sırasın la umumi hükümlere göre adli kovuşiturma açılmasını 
gerektiren fiil veya olayları veya tespit ettiği disiplin suçlarını, hazırlayacağı şümullü tahkikat raporu ve önerile
riyle birlikte gerekil işlem için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek, 

e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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yeftkiÜi organlarca alınan disiplin kararlarına karşı gerektiğinde itirazda bulunmak, on-
beş gün içinde gerekli kovuşturmaya başlanmadığı veya aksine bir karar alınmadıkça 
başlanan kovuşturma en geç üç ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde, doğrudan doğru
ya soruşturmacı tayin ederek sonucu gereği yapılmak üzere ydtkiiü organa İletmek, 

(4) Yükseköğretiim kurumlarının yönetimine Bakanlar Kurulunca el konulmasını gerektiren 
hallerde Yükseköğretim Kuruluna öneride bulunmak, 

(5) Disiplin kararları sonucu yönetim görevleri sona erenlerin yerine yeni seçim veya atama 
yapılmasını yetkili organlardan istemek ve yeni seçim ve atamaya kadar, gerekli ise ge
çici yönetici atanmasını Yükseköğretim Kuruluna önermek, 

(6) Disiplin soruşturması sonucu, gerektiği takdirde, öğretim elemanlarının görev yerinin de
ğiştirilmesini Yükseköğretim Kuruluna önermek, 

(7)' Mili EğMlm Bakanlığına bağlı yük'seköküllardakli gözetim ve denetimi doğrudan veya 
Mili Eğitim Bakanlığı kanalı ile yürütmek, 

'd. Su kanun ile kendlisin© verilen diğer görevleri yapmak, görev ve yetkilerine sahiptir. 

ÜNÎVBRSÎfflELERARASI KURUL 

Amaç : > 

MADDE 13. Üniversitelerarası Kurulun amacı, yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin aka
demik konularda isibirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak; üniversitelerin tümünü ilgilendiren 
akademik içerikli kanun ve tüzük taslaklarını hazırlayarak Yükseköğretim Kuruluna sunmak; üniversitelere, 
Yükseköğretim Kuruluna, YüksekokuMararası Kurula ve gerektiğinde ilgili makamlara önerilerde bulunmakttır. 

Kuruluş ve İşleyiş : 

MADDE 14. Üniversitelerarası Kurul, kamu tüzelkişiliğe sahip bir kuruluştur : 
a. Kurul, üniversitelerin rektörleri ile Genelkurmay Başkanlığının dört yıl için seçeceği bir 

profesörden oluşur. 
b. Kurul, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. 

Başkanın bulunmadığı hallerde kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. Kurulun toplanma ve çalışma, düze
ni kurulca bir yönetmelikle saptanır. 

c. Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak amacı ile sürekli ve geçici komisyonlar kurabilir. Bu 
komisyonların seçim ve oluşum biçimini kurul saptar. 
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi •' 

MADDE 10. Görevi, kuruluş ve işleyişi : 

a. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezli, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çer
çevesinde yükseköğreltUm kurumllarıîna girecek öğrencilerin sınav esaslarını tespit eder, sınavları hazırlar, yapar, 
öğrenci is'tekllerini de gözlön'ünlde tutarak Yükseköğretim Kurulunun verdiği esaslara ve sınav sonuçlarına göre 
değerlendirir, öğrenci aidaıylarının üniversitelere ve diğer yükseköğretim kurumlarına yefleşitirülımeslin'i sağlar ve 
>bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları yapar. 

b. Öğrenci adaylarından seçme ve yerleştirme sınavları için kayıt ve sınav ücreti alınır. Bu üc
retler, oîu'şiturüiacak Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita 
amiri Yükseköğretim Kurul Başkanıdır. Bu fon öncelikle öğrenci seçime ve yerleştirme hizmetleri için kullanı
lır. Foridan yapılacak harcamalarda ve diğer mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun 
yönetirn, işletme ve denetim esasları Yüikseköğrettıim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lağ gelecek yılın fonuna eklenir. 

Üniversitelerarası Kurul : 

MADDE 11. 
a. Kuruluş ve işleyişi : 

Üniversitöleraraisı Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetler
den dört yıl için seçeceği bir profesör ite her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer 
profesörden oluşur. 

Rektörler, Üniversitelerarası Kurulla, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet döneminde
ki kuruluş tarihlerine göre, sıra le , başkanlık yaparlar. 
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d. Korulun sekreterlik hizmetleri, kurulca gösterilecek iki aday arasından başkanca atanacak 
genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın kurulun raportörlüğünü yapar ve 
kurul kararlarını en geç onbeş gün içinde üst kuruluşlara ve üniversitelere gönderir. 

e. Kurulun sekreterlik hizmetlerinin yürütülebilmesi için, yelterii kadar personel göreviendiirilir. 
Genel sekreterliğin yerleşme merkezi Ankara'dır. 

f. Kurul toplantıları, aksine karar alınmadıkça Ankara'da yapılır. 

Görev, Yetki* ve Sorumluluklar : 

MAÖDE 15. Üniversitelerarası Kurul olarak : 
a. Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyo

nu sağlialmak, uygulamaları izlemek, üniversitelere, Yükseköğretim Kuruluna ve Yükseköğretim Denetleme Ku
ruluna önerilerde bulunmak, 

b. Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararlan doğrultusunda üniversitele* 
rin öğretim üyesi İhtiyacım karşılayacak önlemleri almak, 

c. Üniversitelerin tümünü igiifendliren akademik içerikli tüzük, ve yönetmelikleri hazırlamak, 
d. Aynı veya 'benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer yük:* 

seköğretim kurumlarının eğitim - öğretiımline ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak, 
e. »Bu kanun ile kendilisine verilen düğer görevleri yapmak, görev ve yettosiııesalh^ıtir. 
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Kurul, çalışmailaarını kolaylaştırmak ve üniversltelerarasmda ve uluslararası yükseköğretim ku
rumlan ile işbirliğini düzenlemek amacı ite sürekli ve geçici birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birian ve 
'komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenir. 

Kurul, en az; yılda iki defa, aksi kararlaştırılmaidılkÇa başikanıın bağlı olduğu üniversitenin bu
lunduğu şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli Eğicim Bakanlığına, Yülkse'köğrie'tlüm Kuruluna ve ku
rul üyelerine gönderilir. 

Milli Eğitim Balkanı ve Yükseköğrenim Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde Kurulun 
toplantılarına katılabilir. 

b. Görevleri : 
Üniversitelerarası Kurul akademik bîr organ olup aşağıdaM görevleri yapar : 
(1) Yükseköğreltilm planlaması çerce esinde, üniversitelerin eğitim - öğreKüm, bilimsel araş

tırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek uygulamaları değerlendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üni
versitelere önerilerde bulunmak, 

(2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda üni
versitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, 

ı(3) Üniversitelerin tümünü ilgilendi en eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faali
yetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş lildirmek, 

'(4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fakültelere bağlı diğer 
yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak, 

(5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve 
profesörlük unvanlarını değerlendirmek, 

(6) Doçentlik sınavlarım düzenlemek ve ilgili yönöimelliık gereğince doçent adaylarının ya
yın ve araştırmalarının değerlenıdirilmesi ve doçentlik sınavı ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seç
mek, 

(7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yükseköğreltitm Kurumlan 

Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri : 

MADDE 12. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; 
a. Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen'içinde, toplumun ihti

yaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğrenim» ^dayalı çeşitti düzeylerde eğildim - öğretim, 
bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 
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YÜKSBKOKULLARARASI KURUL 

Amaç : 

MADDE 16. Yüksekökullararası Kurulun amacı, yüksoköğretim planlaması çerçevesinde, Mülİi Eğitim Bakan
lığına bağlı yüksekokulların akademik konularda işlbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak; bu 
yüksekokulların tümünü ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeli'k taslaklarını hazırlayarak Milli Eğitim Ba
kanlığı kanalıyla Yükseköğretim Kuruluna sunmak; yüksekokullara, Yükseköğretim Kuruluna ve Milli Eğitim 
Bakanlığına önerilerde bulunmaktır. 

Kuruluş ve İşleyiş : 

MADDE 17. Yüksekökullararası Kurul : 
a. Kurul; Yükseköğretim Kurulunca grupl aştırılacak yüksek okullar gruplarının seçecekleri eşit 

sayıda yüksekokul müdürlerinden öğrettim elemanlarından ve toplam otuz kişiyi geçmeyecek biçimde olu
şur. 

b. Kurul, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Baş
kanın bulunmadığı toplantılarda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder. Kurulun toplanma ve çalışma dü
zeni kurulca bir yönetmelikle saptanır. 

c. Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak amacı ile süreklü ve geçici komisyonlar kurabilir. Bu ko
misyonların seçim ve oluşum 'biçimlini Kurul saptar. 

d. Kurulun sekreterlik hizmetleri, kurulca göster ilecek iki aday arasından başkanca atanacak 
genel sekreter tarafından yürütülür. Genel sekreter oy hakkı olmaksızın kurulun raportörlüğünü yapar ve ku
rul kararlarını en geç onbeş gün içinde üst kuruluşlara ve yüksekokullara gönderir. 

e. Kurulun sekreterlik hizmetlerinim yürütülebilmesi için, yeteri kadar personel görevlendirilir. 
Genel sekreterliğin yerleşme merkezi Ankara'dır. 

f. Kurul toplantılan, aksine karar alınmadıkça Ankara'da yapılır. 
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Ib. itendi ihtisas gücü ve maddıi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kul
lanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma filanları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafımdan ya
pılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı dlan dallarda ve sayıda insangüeü yetiştirmek, 

c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini 
söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 

d. örgün, yaygını, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda 
modernleşme alanlarında eğitilmesini! sağlamak, 

e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini il
gilendiren sorunlarını, ıdiğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu ıkuruluşlarına önerilerde ıbulunmak suretiyle 
öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplu mun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek 
inceleme ve 'araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 

f. Eğitim - öğrettim seferberliği için de, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üst
lenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve 'ihtiyaçlarına uygun meslek elemanları
nın yetişnıesine ve ibilgilerimin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer 
hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapı
lanlara katılmak, (bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bu
lunmak, 

h. Eğitim teknolojisini üretmek, ge üşürmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 
ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapıl masına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner 

sermaye isletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve hu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenle
meleri yapmaktır. 
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Görev, Yetki ve Sorumluluklar : 

MADDE 18. Yüiksefcakullararası Kurul olarak : 
a. Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekolkuüaraıraisınd'a 

akademik yönden ktoordlkıasyo'nu sağlamak, uygulamaları izlemek;, yüiksekokullaıra, Yüksdköğretim Kuruıkna ve 
Yüksököğretim 'Denetleme Kuruluna önerilende bulunmak, 

ıb. Teşkilat ve kadro yönünden Milli Eği'tim Başkanlığı ve Yükseköğretim 'Kurulu kaırairlan doğ
rultusunda, yüksekokulların öğretim elemanı 'ihtiyacını »karşılayacak önlemleri almak için Milli Eğitini Bakan
lığına öneriferdie bulunmak, 

c. Yüksekokulların tümünü ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak ve onay için Milli Eğitim 
Bakanlığına sunmak, 

d. Aynı veya benzer nitelikteki yüksekokulların eğitim - öğretimine ilişkin ilkeler ve süreler 
arasında uyum sağlamak, 

e. Yükseköğretim Kurulunun görevlerine ilişkin konularda bilgi akışını sağlamak, 

f. Yüksekokulların özelliklerini, kapasitelerini, devlet kalkınma planı ilke ve hedeflerini ve yük
seköğretim genel planlamasını gözönünde bulundurarak gerekli göreceği öğretim dallarında dönem sayısının 
artırılması, ikili öğretim ve yaz öğretimi yapılması ve akademik takvim konularında Milli Eğitim Bakanlığı 
kanalı ile Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

g. Birden fazla yüksekokulu ilgilendiren konularda yüksekokulların başvurusu üzerine karar ver
mek, 

h. Yüksekokulların görüşünü aldıktan sonra yüksek lisans ve doktora yapacak öğretim yardım
cıları için ortak ilkeleri ve bu programı uygulayacak yüksekokulları seçmek, bu esasları bir yönetmelikle sap
tamak ve Üniversitelerarası Kurulla işbirliği yaparak yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak, 

i. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak, görev ve yetkisine sahiptir. 

Kararların Uygulanma Zorunluğu : 

MADDE 19. Yükseköğretim kurumları, üst kuruluşların alacakları kararları uygulamakla yükümlüdürler. 
Üniversitelerin ve yüksekokulların üst kuruluşlarca bozulan istem veya kararları, ilgili üniversite 

senatoları ve yükse'kokul kurulları tarafından en geç iki ay içinde yeniden incelenir ve ikinci defa gelen işlem 
veya kararlar, ilgili üst kurulca kesin sonuca bağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÜNİVERSİTELERİN ORGANLARI 

Rektör : 

MADDE 20. Rektör, bilimsel özerkliğe sahip üniversitenin tüzelkişiliğinin temsilcisidir. Rektörün atanması, 
görevi ile yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar aşağıda belirtildiği şekilde yürütülür. 

a. Rektörün Atanması : 
Rektör, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından Devlet Başkanınca dört yıl için atanır. 
Rektör, ancak Devlet Başkanı tarafından görevden alınabilir. 

b. Rektör Yardımcıları : 
Rektörün, aylıklı profesörler arasından üniversitenin her altı fakülte sayısına kadar birer 

olmak üzere en fazla üç yardımcısı bulunur. Rektör yardımcıları, rektörün atanmasını izleyen bir ay içinde, 
rektörce dört yıl için seçilir. Rektör, yardımcıları arasında iş bölümü yapar. 

c. Rektöre Vekâlet : 
Rektör, görevi başında bulunmadığı zaman rektör yardımcılarından birisini, bu mümkün 

olmazsa bir fakülte dekanını vekil bırakır. 
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ÜNİVERSİTE ORGANLARI 

Rektör : 

MADDE 13. 
a. Atanması : Üniversite tüzeMşiliğinin ternsidlsi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun öme-

reöegi yüfcseköğretînlıden Sonra en 'az onbeş yıl başarılı hizmet verrniş teröihan devlet bfiztaetitode bütatnıuş 
ikisi üfiiverafcefcfde görevli profesörlerden olmak üzere dört kişi arastadan Devlet Bagüanunca beş yıl için 
aitanıır. önerilenler atoanımaidığı ve Siki hafta içerisıiinde yemi aidaylar gösterilmedi®! takdirdi Devlet Bagtea-
nınoa doğrudan aitautm yapılır. Süresi biteni rektör yeniden atattabiter. 

Rektör, çaOıpiiaflarında kendisine yardım ettaek üzere, üHİveKütettb aylılkiu profesörleri anasın
dan en çok üç kişiyi rektör yardısmcıısı olarak seçer. 

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl içiin atamr. 
Rektör, görevi başımda olmadığı zaman yardımcılarından birisim yerine vekil bırakır, Röktör 

görevi başından iki haftadan fada uzaklaştığında Yükseköğretim Kutuluna bilgi verir. Göreve vekalet altı 
aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 
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Vekâleten yönetim altı aydan fazla sürecek olursa veya rektör görevinden ayrılırsa, yeni 

Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları : 
Rektör : 
(1) Üniversite kurullarına başkanlık eder, bunların kararlarını uygular, üniversiteye bağlı 

kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlar. 
(2) Her öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitelerarası Kurula rapor verir. Alt 

kuruluşların görüş ve önerilerini almak suretiyle üniversitenin yatırım programlarını 
ve bütçesini hazırlatarak zamanında senatoya ve Yükseköğretim Kuruluna sunulma
sını sağlar. 

(3) Rektör, üniversitenin tüm birimleri, yönetim, akademik ve idari personeli üzerinde ge
nel gözetim ve denetim yetkisine ve sorumluluğuna sahiptir. 

(4) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanıl
masında, geliştirilmesinde, öğrencilere gerekip sosyal hizmetlerin sağlanmasında, ge
rektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim - öğretim faaliyetlerinin dev
let kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel 
ve idari gözetim ve denetimin titizlikle yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere 
aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci de
recede yetkili ve sorumludur. 

(5) Öğretim üyelerinin atanmalarını, yer değiştirmelerini, unvanların kazanılmasını, görev
lendirilmelerine ilişkin diğer hususları ve senatoca hazırlanıp yürürlüğe konan yönet
melikleri, bilgi için Yükseköğretim Kuruluna sunar. 

(6) Yetkisinde olan bu işleri yapmadığı veya yaptırmadığı takdirde ilgili yöneticiler ve öğ
retim elemanları ile birlikte sorumludur. 

(7) Senato üyelerinden herbiri, rektöre yetkisine ilişkin hususlarda yazı ile soru sorma hak
kına sahiptir. Rektör bu sorulara en geç onlbeş gün içinde yazı ile cevap vermek zo
rundadır. 

(8) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaya yetkili ve sorumludur. 

Senato : 

MADDE 21. Senatonun kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
a. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve rektörlüğe bağlı yüksek

okulların müdürlerinden oluşur. 
b. Senato, üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve tüzük taslaklarını ve yönetmelikleri 

hazırlar, üniversitenin bütününü ilgilendiren işler hakkında karar verir. Üniversitede yeni fakülte, yüksekokul, 
bölüm ve enstitü açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkındaki önerilerini rektörlük kanalıyla Yükseköğ
retim Kuruluna sunar. Ayrıca Üniversitelerarası Kurula bilgi verir. Akademik seçimler hakkındaki kararlarım 
işleme koyar. Rektörlükçe hazırlanan üniversite yatırım programlarını ve bütçesini görüşerek karara bağlar. 

c. Senato, rektörün çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden üçte biri senatonun toplanmasını rek
törden isteyebilir. 

d. Senato raportörlüğünü, oya katılmaksızın, üniversite genel sekreteri yapar. 
e. Senato, bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar verebileceği gibi, fakülte ku

rullarının bu konudaki önerilerini de karara bağlar. 
f. Fakülte ve yüksekokul organlarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlar. 
g. Fakültelerin senato tarafından bozulan işlem ve kararları ilgili organlarca yeniden incele

nebilir. ikinci defa, ilgili organların üçte iki çoğunluğunun aldığı ısrar kararları senatonun en az üçte iki ço-
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b. Görev, yetki ve sorumlulukları : 
(1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kurulfuşllarınuı kararlarını 

uygulamak, ünliversiıte kurullarımın önerilerimi inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar 
arasında düzeni çalışmayı sağlamak, 

(2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversiteleranası Kurula bilgi vermek, 

(3) Üniversitenin yatırım program!arını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlannı, bağlı birimleri
nin ve üniversite yönetim kurulu l e senatonun görüş ve önerilerini alldüktan sonra hazırlamak ve Yüksek
öğretim Kuruluna sunmak, 

(4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimllerde görevi öğre
tim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 

(5) Üniversitenin 'birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve dene
tim görevini yapmak, 

(6) Bu kanun ile kendisine veri'len diğer görevleri yapmaktır. 
Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şeklide kulanılmasında 

ve geiliştiriHmesinide, öğrencilere gerekli sosyal hizimietlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemle
rinin alınmasında, eğitim - öğretim., bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerimin devlet kalllkı'ntaa plan, ilke 
ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapıümasında 
ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçflarMiıın atamasında bi
rinci derecede yetkili ve sorumludur. 

Senato : 

MADDE 14, 
a< Kuruluş ve işleyişi : Senato, rektörün başkanlığında; rektör yardımcıları, dekanlar ve her 

fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yük
sekokul müdürlerinden teşekkül eder. 

Sena'to, her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa topla
nır. 

Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır^ 
*b. Görevleri : Senato, üniversitenin akademik organı dluıp aşağıdaki görevleri yapar : 

di) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım ifaaliyetlerinin esasları halk-
kinda karar almak, 

1(2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve
ya görüş bildirmek, 

(3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üni
versite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 

)(4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve (takvimini inceleyerek karara bağ
lamak, 
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ğunluğu ile kesin karara bağlanır. Senatonun aldığı bozma kararları, gerekçeleri ile birlikte ilgili fakülteye bil
dirilir. 

<h. Yalnız kendi üniversitesini ilgilendiren konulan kapsayan yönetmelikler, senatoca kabul 
edildikten ve Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. 

Üniversite Yönetim Kurulu : 

MADDE 22. Üniversite Yönetim Kurulunun kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
a. Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında rektör yardımcıları ile her fakülte 

dekanının dört yıl için seçerek görevlendireceği birer profesörden oluşur. Ancak, üniversiteye bağlı yüksek
okul müdürleri kuruluşlarını ilgilendiren konularda, yönetim kuruluna katılırlar. 

b. Üniversite Yönetim Kurulu, ayda en az üç defa toplanır. 
c. Yönetim kurulu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapar. 
d. Yönetim kurulu, senato kararlarını ve senatoca uygulanması istenen diğer hususları yapar 

ve gerekli bütün önlemleri alır. 
e. Üniversite Yönetim Kurulu belirlenen plan ve programların uygulanmasını sağlar; fakülte 

ve yüksekokulların önerilerini dikkate alarak, yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını inceler ve kendi 
önerileri ile birlikte rektörlüğe sunar. 

f. Yönetim kurulu, rektörün göstereceği bütün işlerde kendisine yardım eder. 
g. Fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek ke

ksin karara bağlar. 
h. Yönetim kurulu raportörlüğünü, oya katılmaksızın üniversite genel sekreteri yapar. 

FAKÜLTELERİN ORGANLARI 

Dekan : 

MADDE 23. Dekanın atanması, görev, yetki ve sorumlulukları : 
a. Dekan, fakültenin tüzelkişiliğinin ve birimlerinin temsilcisidir, fakülte kurullarına başkanlık 

eder, kurulların kararlarını uygular. 
b. Dekan, fakültenin aylıklı profesürleri arasından Devte Başkanınca dört yıl için atanır. 
c. Dekan, fakültenin genel yönetimini, bölüm, enstitü, laboratuvar, klinik ve fakülteye bağlı 

yüksekokul ve diğer kuruluş ve birimlerin düzenli çalışmasını, öğretim üyelerine ve yardımcılarına verilmiş 
olan her türlü görevin gereği gibi yerine getirilmesini sağlar ve bunun için her zaman gerekli denetlemeleri 
vapar. Dekan, denetlemeleri sırasında, göreceği aksaklıkları giderecek önlemlerin alınmasını sağlar. Dekan, 
her ders yılı sonunda ve gerektiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor verir. Dekan, 
kendi yetkisinde olan bu işleri yapmadığı veya yaptırmadığı takdirde diğer yönetici ve ilgililerle birlikte sorum
ludur. 

d. Dekan, fakülte kurulunun ve yönetim kurulunun kararlarını onbeş gün içinde çoğaltarak 
bölüm, enstitü ve diğer birimlere gönderir. 

e. Dekanın aylıklı profesörler arasından atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. 
f. Dekan yardımcıları, dekanın atanmasını izleyen bir ay içinde dekanca dört yıl için atanır. 
g. Dekan, yardımcıları arasında iş bölümü yapar. 
h. Dekan, görevi başında bulunamayacağı süre için, dekan yardımcılarından birini vekil bı

rakır, bu mümkün olmadığı takdirde yönetim kurulu üyesi profesörlerden birine vekâlet verir. 
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(5) Bir sınava 'bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının 
tbu konudaki önerilerini karara ibağlamak,ı 

(6) FaJkülte kurulları ile rektörlüğe ibağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına 
yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,) 

ı(7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek* 
(8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Üniversite Yönetim Kurulu : 

MADDE 15. 
a- Kuruluş ve işleyişi : Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üni

versiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarım temsil edecelk şekilde senatoca dört yıl için seçileceik üç 
profesörden, oluşur., 

Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır., 
Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılalbilirler. 
b. Görevleri : Üniversite yönetim kurulu İdari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar : 
(1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan 

ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 
(2) (Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birim

lerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, 'bütçe tasarısı taslağını incelemek 
ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak^ 

(3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, 
(4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları 

inceleyerek kesin karara bağlamak, 
(5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır^ 

FAKÜLTE ORGANLARI 

Dekan : 

MADDE 16y 

a. Atanması : Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, fakülte
nin aylıklı üç profesörü arasımdan Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. 
Süresi biten dekan yeniden atanabilir. 

Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olrnak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri ara
sından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 

Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. 
Dekana, görevi 'başında olmadığı zaman yardımcılarınldan biri vekâlet eder. Göreve vekâlet 

altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. 
ib. Görev, yetki ve sorumlulukları : 

(1) Fakülte kurullarına başkanlık ötmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve 
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

i(2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında 
rektöre rapor vermek* 

(3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, 
fakütfte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra 
rektörlüğe sunmak, 
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i. Vekâleten yönetim altı aydan fazla sürecek veya dekan görevinden ayrılacak olursa, yeni 
bir dekan atanır. 

k. Bu kanun ile kendisine verilen görevleri yapmaya, yetkili ve sorumludur. 

Fakülte Kurulu : 

MADDE 24. Fakülte kurulunun kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
a. Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve fakülteye 

bağlı yüksekokulların müdürlerinden oluşur. Kurul, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden üçte biri ku
rulun toplantıya çağrılmasını dekandan isteyebilir. Kurul, akademik çalışmaları ilgilendiren hususlarda karar 
verir, akademik seçimleri yapar, fakültelerde yüksekokul, bölüm ve enstitülerin açılması, birleştirilmesi, ka
patılması hakkında senatoya önerilerde bulunur. Doğrudan fakülteyi ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını hazırlar; yatırım programı ve bütçe tasarısı taslağını karara bağlar ve senatoya sunar. Fakülte yö
netim kurulunun önerilerini karara bağlar. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yetkili kılındığı hususlarda ka
rar verir. 

b. Fakülte kurulunun dersler ve sınıflarla ilgili toplantılarına fakültenin öğretim üyeleri ve 
ders vermekle görevli öğretim yardımcıları da oy hakkı olmaksızın katılırlar. 

c. Fakülte kurulu, öğretim yardımcıları ve öğrencilerle ilgili konularda ve gereken hallerde 
ve kurul olarak karar verdiği takdirde, usulüne göre seçilmiş bir öğretim yardımcısı temsilcisini, bir öğrenci 
temsilcisini kurulda dinleyebilir. 

d. Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemlerinde fakülte kuruluna oy hakları olmak üzere 
yalnız profesör üyeler katılır. 

e. Fakülte kurulunun raportörlüğünü oya katılmaksızın fakülte sekreteri yapar. 

Fakülte Yönetim Kurulu : 

MADDE 25. Fakülte yönetim kurulunun kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
a. Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ile fakülte kurulunca 

dört yıl için seçilecek üç profesör ve iki doçentten oluşur. Fakülteye bağlı yüksekokul müdürleri kuruluşla
rını ilgilendiren konularda, yönetim kuruluna katılırlar. Fakülte yönetim kurulu ayda en az üç defa toplanır. 

b. Fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulunun kararlarını ve kurulca uygulanması istenen diğer 
hususları yapar ve gerekli önlemleri alır. 

c. Yönetim kurulu, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde kendisine verilen görevleri yapar. 
d. Dekanın göstereceği bütün işlerde kendisine yardım eder. 

e. Yönetim kurulu, öğrencilerin yazılma ve çıkarılmaları ile diğer fakültelerden naklen ge
lenlerin kalbulü, ders intibakları, öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verir. Bu kararların itiraz 
yeri üniversite yönetim kuruludur. 

f. Fakülte yönetim kurulu, öğretim yardımcıları ve öğrencilerle ilgili konularda ve gereken 
hallerde yönetim kurulu olarak karar verdiği takdirde usulüne göre seçilmiş bir öğretim yardımcısı temsilcisi
ni, bir öğrendi temsilcisini kurulda dinleyebilir. 

g. Fakülte yönetim kurulu, bölüm ve diğer birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım prog
ramını, bütçe tasarısı taslağını hazırlar ve ödeneklerin dağılımını yaparak fakülte kuruluna sunar. 

fa. Yönetim kurulunun raportörlüğünü oya katılmaksızın fakülte sekreteri yapar. 
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(4)| [Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim 
görevini yapmak* 

(5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 
Fakültenin Ve bağlı birimlerinin öğrettim kapasitesinin rasyonel bir sekilide kullanılmasın

da ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmet
lerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütül
mesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve ıkontrol edilmesinde ve sonuçla
rının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur, 

Fakülte Kurulu : 

MADDE 17, 
a, Kuruluş ve işleyişi : Fakülte kurulu, dekanın Ibaşkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin 

başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profe
sörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kenldi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin 
kendi aralarından seçecekleri Ibir öğretim üyesinden öluşurt 

Fakülte kurulu normal olarak her yarı yılbaşında ve sonuttda toplanır. 
Dekan (gerekli ıgördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırıp 
tb. Görevleri : Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar : 

ı(l) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve 'bu faaliyet
lerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 

(2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 
(3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır., 

Fakülte Yönetim Kurulu : 

MADDE İS, 

a. Kuruluş ve işleyişi : Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun 
üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. 

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırışı üzerine toplanır. 
Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordina

törlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 
b. Görevleri : Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup 

aşağıdaki görevleri yapar : v 

(1) Fakülte kurulunun kararlan Ae tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yar
dım etmek, 

(2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvinjnnin uygulanmasını sağla-
maK< 

(3) Fakültenin yatırım, program ve 'bütçe tasarısını hazırlamak, 
(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 
(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınav

lara ait işlemleri hakkında karar vermek, 
(6) (Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 
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YÜKSEKOKULLARIN ORGANLARI 

Organlar : 

MADDE 26. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim ku
ruludur-

Yüksekokul Müdürü : 

MADDE 27. Yüksekokul müdürünün atanması, görev, yetki ve sorumlulukları : 
a. Yüksekokul müdürü, yüksekokulun aylıklı öğretim üyeleri, bulunmadığı takdirde aylıklı 

öğretim yardımcıları arasından Devlet Başkanınca dört yıl 'için atanır. 
Yüksekokul müdürü, ancak Devlet Başkanı tarafından görevden alınabüir. 

b. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından atayacağı erj çok iki yardım
cısı bulunur. 

c. Müdür yardımcüarı, müdürün atanmasını izleyen bir ay içinde müdürce dört yıl için atanır. 
d. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda 

olduğu gibidir. 
e. Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımın

dan yerine getirir. 
f. Bu kanun ile kendisine verilen görevleri yapmaya yetkili ve sorumludur. 

Yüksekokul Kurulu : 

MADDE 28. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarından 
oluşur. Kurul, eğitim - öğretim sorunları ile ilgili konularda gerekli kararları alır ve bağlı bulunduğu fa
külte kuruluna, rektörlüğe bağlı ise üniversite senatosuna, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ise bakanlığa ve Yük-
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ENSTITÜLER 

Organlar : 

MADDE 19, 
&£ Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. 
bj Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından ata-

aır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar 
atanabilir. 

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasımdan üç yıl için atayacağı en çok 
iki yardımcısı bulunur. 

Müdüre vekâlet ötme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda ol
duğu gibidir,. 

EnStM müldürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine 
getirir, 

c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan bilim 
dalı başkanlarından oluşur. 

d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterile
cek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 

e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim ku
ruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. • 

, YÜKSEKOKULLAR 

Organlar : 

MADDE 20, 
aj Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yöne

tim kuruludur, 
b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından 

atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten mü
dür tekrar atanabilir, 

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki 
yardımcısı bulunur.) 

Mlüdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda ol
duğu gibidir, 

Yüksekokul müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından 
yerine getirir, 

c. Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bö
lüm veya. bilim dalı başkanlarından oluşur, 

d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce 
gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden olu
şur. 

e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yö
netim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. 
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sekokullararası Kurula sunar. Yüksekokul kurulu yatırım program ve bütçe tasarı taslağını karara bağlar; 
Milli Eğitim Bakanlığına, rektörlüğe veya dekanlığa sunar. 

Kurul raportörlüğünü, oya katılmaksızın, yüksekokul sekreteri yapar. 

Yüksekokul Yönetim Kurulu : < . ' 

MADDE 29. Yüksekokul yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile okul kurulunca 
kendi üyeleri arasından dört yıl için seçilecek aylıklı üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu ra
portörlüğünü, oya katılmaksızın, okul sekreteri yapan 

Yüksekokul yönetim kurulu, okulun bağlı bulunduğu fakülte, üniversite kurullarının veya 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksekokullararası Kurulun okulla ilgili kararlarının yürütülmesini sağlar. Yöne
tim Kurulu, öğrencilerin yazılma ve çıkarılmaları ile naklen gelenlerin kabulü, sınıf ve ders intibakları, öğre
tim ve sınavlara ait işlemler hakkında kesin karar verir. 

Bölümlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını ve bütçe tasan taslağını hazır
lar ve yüksekokul kuruluna sunar. 

ENSTİTÜLER VE BÖLÜMLER 

Enstitüler : 

MADDE 30. Bir veya birden fazla bilim dalı ile ilgili konularda bilimsel inceleme, araştırma, geliştirme 
ve uygulama yapmak amacıyla, fakülteye veya rektörlüğe bağlı enstitüler kurulabilir. Enstitü başkanı, fakül
tenin aylıklı profesörleri, profesör bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent bulunmadığı takdirde öğretim 
görevlileri arasından fakültelerde dekanların önerisi üzerine rektörce, rektörlüklerde doğrudan rektör tarafın
dan dört yıl için atanır. Enstitülerin kuruluş, işleyiş ve yönetimi ile ilgili esaslar Üniversitelerarası Kurul ta
rafından yönetmelikle düzenlenir. 

Bölüm : 

MADDE 31. Bölümün kuruluş, işleyiş ve görevleri : 
a. Bölüm, fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulama 

birimi olup, amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine ya
kın bilim ve sanat dallarından oluşur. 

b. Bir fakültede ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden 
fazla 'bölüm bulunamaz. 

c. 'Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. 
d. Bölüm başkanı, bölümün aylıklı profesörleri, profesör bulunmadığı takdirde doçentleri, do

çent de bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksek
okullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rek
törce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda ise okul müdürünün önerisi üzerine Milli Eğitim Ba
kanlığınca dört .yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 

e. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süre için öğretim üyelerinden birini, öğre
tim üyesi bulunmaması halinde bölümdeki en kıdemli öğretim görevlisini vekil olarak bırakır. 

f. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı 
yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. 

g. Bölüm başkanı, bölümün eğitim - öğretim ve araştırmalarından, asistanların yetiştirilmesin
den ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 

fa. Bölüm kurulu, bölüm başkanının başkanlığında bölümün öğretim üyelerinden ve ders 
vermekle görevli öğretim yardımcılarından oluşur. Kurul, bölümün eğitim - öğretim, araştırma, eleman ye
tiştirme ve akademik faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi konusunda çalışmalar yapar ve kararlar alır. 
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Bölüm : 

MADDE 21. Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden 
fazla bölüm bulunamaz, 

Bölüm, bölüm başkam tarafından yönetilir. 
Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bu

lunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdü
rün önerisi üzerine dekanca, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için 
atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. 

Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil ola
rak bırakır. 

Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yön
temle yeni bir bölüm başkam atanır. 

Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her 
türlü faaliyetin düzenLvve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. 
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i. Bölümün kuruluş, işleyiş ve yönetimi ile ilgili diğer esaslar, üniversitelerde senatolarca, 
bakanlıklara bağlı yüksekokullarda ise Yüıksekokullararası Kurulca hazırlanacak bir yönetmelikle saptanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

öğretim Elemanları 

Öğretim Elemanı : 

MADDE 32. Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarında görevli kadrolu ve sözleşmeli öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarıdır. Bunların, görev, yetki ve sorumlulukları ile unvan, atama, yükselme ve diğer 
özlük haklarına ilişkin esaslar kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenir. 

öğretim Üyeleri 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar : 

MADDE 33. Öğretim üyelerinin başlıca görev, yetki ve sorumlulukları : 
a. Yükseköğretim kurumlarında, yıllık programlar içinde, bilimsel araştırmalar ve yayınlar 

yapmak, 
b. Yükseköğretim kurumlarında tarafsızlık içinde ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun 

biçimde eğitim - öğretim yapmak, uygulamalı çalışmalar yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yö
netmek, 

c. Bölümdeki asistanların yetişmelerine yardımcı olmak, 
d. Bölüm başkanlığınca düzenlenecek programa göre, haftanın en az iki yarım günü öğren

cileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve anailkeler doğrultusunda 
yol göstermek ve rehberlik etmek, 

e. Üst kuruluşlarca veya üniversite, fakülte ve yüksekokul organlarınca verilecek görevleri 
yerine getirmek, 

f. Görevli olduğu kurul, komisyon ve jürilere katılmaktır. 

Doçentliğe ve Profesörlüğe Yükseltilme : 

MADDE 34. Türkiye'de bütün yükseköğretim kurumlarında doçentliğe ve profesörlüğe yükseltilme işlem
leri, Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak «Doçentliğe ve Profesörlüğe Yükseltilme, Seçilme ve Atanmaya 
İlişkin Tüzük» esaslarına göre Üniversitelerarası Kurulca düzenlenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

öğretim Elemanları 

öğretim Üyelerinin Görevleri : 

MADDE 22. 
a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, 

lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlık
larını ve seminerleri yönetmek, 

b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 

c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ede
rek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve 
rehberlik etmek, 

d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Yardımcı Doçentliğe Atama : 

MADDE 23. 

a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektör
lükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
larda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent 
tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yö
netim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır. 

Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç 
defa atanabilirler. 
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Doçentlik Sınavına Girme Şartları : 

MADDE 35. Doçentlik sınavına girebilmek için adaylarda : 
a. Sınava gireceği bilim dalında doktorasını yapmış veya tıp doktorları için tıpta uzmanlık 

unvanını almış olmak ya da yabancı memleketlerde yapmış olduğu bilim doktorası veya aldığı tıpta uzman
lık unvanının doçentlik sınavına girmeye yeterli olduğu, Üniversitelerarası Kurulca, doçentlik sınavına başvur
madan önce kabul edilmiş olmak, 

b. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, yükseköğretim kurumlarında, sına
vına gireceği bilim dalı ile ilgili işlerde, en az beş yıl çalışmış bulunmak veya yükseköğretim kurumları dı
şında kendi bilim dalı ile ilgili ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilebilir işlerde, en az yedi yıl çalışmış ol
mak şartları aranır. 

Ancak, doçentlik sınavına girebilmek için gerekli olan (a) fıkrasındaki doktora şartı, güzel 
sanatların bazı dallarında aranmayabilir. Bu şartın hangi dallarda aranmayacağı, Üniversitelerarası Kurulca ka
rarlaştırılır. 

Doçentlik Sınavı : 

MADDE 36. Doçentlik sınavı, adayın sınavına gireceği bil'im dalındaki profesörler arasından, o dalda ye
ter sayıda profesör bulunmadığı veya bilim dalının özelliği zorunlu kıldığı takdirde en yakın bilim dalları pro
fesörleri arasından, Üniversitelerarası Kurulca değişik üniversitelerin profesörlerinden adçekme yöntemiyle 
kurulan jüriler tarafından yılda b'ir defa yapılır. 

Doçentlik sınavı, yabancı dil, doçentlik tezi, kollokyum ve deneme dersi kademelerinden 
oluşur. 

Sınavı yapılacak yabancı dil, adayın başvurduğu bilim dalı için doğal olarak bilmesi gerekli 
dillerden başkadır. Doçentlik yabancı dil sınav jürilerine, üye olarak, sınavı yapılan dilden öğretim üyesi bir fi
lologun katılması sağlanır. Yabancı dil sınavlarında başarı sağlayamayan adayın isteği üzerine sınav kâğıdı 
jüri başkanı tarafından kendisine gösterilir. Aday sınav sonucuna yazılı olarak itiraz ederse, bu itiraz Üniver
sitelerarası Kurulca incelenip karara bağlanır. 

Doçentlik sınavını başaranlar, «doçent» unvanını alırlar. Sınavı başaramayanlar, yönetme
liğinde belirtilen sınırlar içinde, gelecek dönemlerde sınavlara girebilirler. 

Doçentlik sınavının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanacak «Do
çentlik Sınavı Yönetmeliği» nde gösterilir. 
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b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar : 
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yük

seköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış ol
mak, 

(2) , Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi ol
mak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında 
Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsa
yan yabancı dil sınavını başarmak. 
Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta 
uzmanlık veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvura-
mazlar. 

Doçentlik Sınavı : 

MADDE 24. 
a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır. 
Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar, Üniversite

lerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte başlıca bilim dlalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da 
bildirerek başvururlar. Üniversitelerarası Kurul bilim konularını da dikkate alarak öğretim Üyeliğine Yüksel
tilme ve Atama Yönetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, 
adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olanlara, 
ilgili konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim alanının doçentlik yetıkisinti verir. 

b. Doçentlik sınavına katılabilmek için : 
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversite

lerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dalla
rının birinde yeterlik kazanmış olmak, 

(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak, 
(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtihanım başar

mış olmak, 
<(4) Deneme dersinde başarılı olmak, 

gerekir* 
Yukarıdaki (3) ncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması 

şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili alanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. 
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Doçentlik Sınavını Süresi İçinde Başarma Zorunluğu : 

MADDE 37. Doktora ya da tıpta uzmanlık unvanının kazanılmasından itibaren asistanlar en geç sekiz, diğer
leri ise on yıl içinde doçentlik sınavını başarmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde doçentlik sınavım başa
ramayan asistanların kurumları ile ilişkileri kendiliğinden kesilir. Asistanlarla ilgili süre, bölüm kurulunun 
önerisi ve fakülte kurulunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir. Doçentlik tezi ka
bul edilmiş olanlar için bu süre, bölüm kurulunun önerisi ve fakülte kurulunun kararı ile bir yıl daha uzatı
labilir. 

Kurumu ile ilişkisi kesilen asistana, başvurduğunda Yükseköğretim Kurulunun önerisi, üze
rine, yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerdeki yükseköğretim kurumlarında gö
rev verilebilir. 

Yabancı Ülkelerde Alınan Doçentlik Unvanı : 

MADDE 38. Doktor veya tıpta uzman unvanını kazandıktan sonra, yabancı ülkelerde doçentlik unvanı
nı veya yetkisini almış olanlar, en az iki yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde' öğretim ve araştırma kurumların
da çalışmış olmak şartıyla, doçentlik sınavını başarmış sayılmak için Üniversitelerarası Kurula başvurabilir
ler. Başvurmayı izleyen ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul, doçentlik sınav jürileri seçiminde uygulanan 
usul uyarınca bir komisyon kurar. Bu komisyon adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını inceleyerek 
bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar. Üniversitelerarası Kurul ilk toplantısında bu raporu 
görüşerek, adayın doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılıp sayılamayacağını karara bağlar. 

Doçentliğe Atama : 

MADDE 39. Yükseköğretim kurumlarından veya dışardan doçentlik sınavını başararak yükseköğretim kurum
larında çalışmak isteyenler, Yükseköğretim Kurulunun göstereceği, bulundukları üniversiteden, başka bir yük
seköğretim kurumunda açık doçentlik kadrolarına, tüzüğüne göre seçilerek atanırlar. Atama işlemi, devlet 
memurlarında aranan genel şartlar bulunmak kaydıyla, atanılacak fakülte kurulunun, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunun Önerisi ve üniversitelerde senatonun, Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı yüksekokullarda ilgili yüksekokul kurulunun kararı üzerine rektör veya yüksekokul müdürü 
tarafından yapılır. 

Gösterilen kadrolara yasal süre içinde başvurmayan veya atandıkları halde göreve başlama
yanların kurumları ile ilişkileri kesilmiş sayılır. 

Profesörlüğe Yükseltilme : 

MADDE 40. Profesörlüğe yükseltileceklerde aranacak nitelikler şunlardır. 
a. Doçentlik unvanını kazandıktan sonra yükseköğretim kurumlarında profesörlüğe yükseltile

ceği bilim dalı ile ilgili işlerde en az altı yıl çalışmış olmak veya yükseköğretim kurumlan dışında, kendi bi
lim dalı ile ilgili işlerde en az sekiz yıl çalışmış bulunmak, 

b. 61 nci maddedeki zorunlu hizmeti yapmış olmak, 
c. Doçentlik unvanını kazandıktan sonraki dönemde yaptığı çalışmaları, araştırmaları, yayın

ları ve profesörlük tezi, profesör olacağı bilim dalından veya bu mümkün olmadığı takdirde yakın bilim dalın
dan Üniversitelerarası Kurulca seçilecek değişik üniversitelerin profesörlerinden oluşan bir jüri tarafından, 
profesörlüğe yükseltilmek için yeterli bulunmak, 

d. Doçentlik unvanını kazanırken sınavını verdiği yabancı bilim dilinden başka bir yabancı 
bilim dilinde, inceleme ve araştırma yeterliğinde bulunduğu, Üniversitelerarası Kurulca değişik üniversitelerin 
profesörlerinden oluşturulan bir jüri tarafından yapılan sınavla kanıtlanmış olmak, 
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Doçentliğe Atama : 

MADDE 25. 
a. Bir üniversite birimlinde açık bulunan doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe 

Üıan edüir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere rektör tarafımdan, varsa biri ilgili birıim 
yöneticisi, en az biri de o üniversite dıışınldan ollmlak üzere üç profesör tespit ediir. Bu profesörler, aday
lar hiakfcıında ayrı ayrı miütalaafflaırım rektöre bildıinirler. Rektör, bu mültalaalara dayanarak, üniversite yöne
tim kurulunun görüşünü de laıldıktan sonra atamayı yapar. 

b. Doçentliğe atamaıd'a aşağıdaki şartlar aranır : 
(1) Doçentlik unvanını allmıış olmak, 
(2) En az üç yıl bir yükseköğretim ikurumundla yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış ol

mak. 

Profesörlüğe Yükselme ve Atama •: 

MADDE 26. 
a. Profesörlüğe yüksıeMmıede; 

(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı üniversitede olmak üzere 'beş yıl il
gili bilim alanında çalışmış olmak, 

(2) llgli bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal 
yayınlar yapmiış olmak, 

(3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak 
Gerekir. 
Yukarıda (2) nci benıttekıi yayınlardan birisi başlıca araştırana eseri olarak belirtilir. 

b. Profesörlük kadrosuna atama : 
(1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartlan haliz doçentlerle bir başka üniversite

de en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285) 



— as — 
(Hükümetin Teklifi) 

İkinci yabancı dil sınavı, ilgili bilim dalında yazılmış bir metnin Türkçeye çevrilmesi suretiyle 
yapılır. Doçentlik dil sınavlarında ilgililere tanınmış olan itiraz hakkına ilişkin hükümler profesörlük için 
yapılan dil sınavlarında da uygulanır., 

Yabancı dil ve bilim jürilerinin kuruluş ve çalışma şekli ilgili tüzükte belirtilir. 
Profesörlük sınavını başaranlar «Profesör» unvanını alırlar. Sınavı başaramayanlar tüzükte be

lirtilen sınırlar içinde, gelecek dönemlerde sınavlara girebilirler. 

Yabancı Ülkelerde Alınan 
Profesörlük Unvanı : 

MAIDDE 41. Doktora ya da tıpta uzmanlık unvanını aldıktan ve daha üstün bir bilimsel unvan kazandıktan 
sonra, yabancı ülkelerde profesör unvanını almış olanlar, en az İki yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde yüksek
öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak şartıyla, üniversitelerde açılan profesörlük kadrolarına 
atanmak için gerekli şartlara sahip olduğunu tespit ettirmek üzere üniversitelerarası Kurula başvurabilirler. 
Başvurmayı izleyen ilk toplantıda üniversitelerarası kurul değişik üniversitelerin aynı veya yakını dallardaki 
profesörlerden oluşan beş kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon ilgilinin belgelerini, araştırmalarını, ya
yınlarını ve çalışmalarını inceleyerek bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar. Ünilversiterearası Ku
rul, müteakip ilk toplantısında bu raporu görüşür ve adayın profesörlüğümün kabulü İçin gerekli şartları ta
şıyıp taşımadığına karar verir. 

Profesörlüğe Atama : 

MADDE 42. Profesörlerin kendi üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda açık bulunan veya 
açılan profesörlük kadrosuna atama, ilgili tüzüğe, ideal kadro durumuna ve Yükseköğretim Kurulunun öneri
lerine uygun olarak yüksekokul veya fakülte kurulunun önerisi, üniversitelerde senatonun, Milli Eğitim Bakan
lığına bağlı yüksekokullarda, ilgili yüksekokul kurulunun kararı üzerine üçlü kararname ile yapılır. 
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(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığımda, rektörler boşalan kadrodaki bilim 
dallarımı ve varsa adaylarda aranacak nitelliikleri Yülk seköğretim Kuruluna bildirirler. Yükseköğretim Kurulu, 
üniversitelerdeki boş kadroları, bilim dallarımı ve aranan nitelikleri ilan eder. 

(3) Yulkarıda belirtilen şartları haiz adaylar üniversite tercihlerini de sıralayarak Yüksek
öğretim Kuruluna başvururlar. 

(4) Yükseköğretim Kurulu mikaca atları ilgili üniversitelere bildirir. Başvuranların durum
larını incelemek üzere rektör tarafından, biri profesörlüğün açıık olduğu birimden, en 'az biri de o üni
versite dışımdan oimalk üzere üç profesör tespit edilir. 

(5) Rektör, bu profesörlerin adaylar hakkında ayrı ayrı verdikleri mütalaaları üniversi
te yönetim kuruluna sunar. Üniversite yönetim kurulundan aldığı görüşü de inceleyerek, adaylar arasında 
üniversitenin tercihimi belirterek atanmak üzere Yüksaköğretim Kuruluma önerir. 

(6) Yükseköğretim Kuntu, bu önerileri, gerekli gördüğü haillerde, ilgili üniversite rektör-
, leri veya yetkili temsilcilerinin katılacağı bir komisyonda, adayların isteklerini de gözönünde tutarak, in
celetir. Alınaaalk karara göre atamla yapar, 

Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı, üniversitede son üç yıl zarfında doçent
lik görevimde bulunanlar müracaat edemezler. 

Yabancı Ülkelerde Alınan Doçentlik Unvanı : 

MADDE 27. Doktora veya tıpta uzmanlilk unvanını kazandıktan sonra yabancı ülkelerde dloçenttflıik unva
nını veya yetkisini almış olanlar, en az iki yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurum
larında çalışmış olmak şartıyla, doçentlik sınavını başarmış sayılmak için Üniversitelerarası Kurulla başvu
rabilirler. Başvurmayı izleyen ilik toplantıda Üniversitelerarası Kurul, doçentlik sınavında olduğu şekilde bir 
jüri 'kurar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve çalışmalarını inceleyerek bir ay içinde gerekçeli ve 
ayrıntılı bir rapor hazırlar. Üniversitelerarası Kurul ilk toplantısında bu raporu görüşerek, adayın doçent
lik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayıllıp sayılamayacağımı karara bağlar. 

Yabancı Ülkelerde Alınan Profesörlük Unvanı : 

MADDE 28. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan ve daha üstün bir bilimlsel unvan kazandık
tan sonra, yabancı ülkelerde profesör unvanını almış ve en az iki yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde yük
seköğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanlar; yükseköğretim 'kurumlarında açılan profesörlük 
kadrolarına atanmak üzere gerekli şartları haiz olduklarının tespiti için; Üniversitelerarası Kurulla başvura
bilirler. Başvurmayı izleyen ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul, değişik üniversitelere mensup aynı veya 
yakın dalardalki profesörlerden oluşan beş kişililk bir jüri kurar. Bu jüri ilgilinin belgelerini ,araştarmaları-
nı, yayınlarımı ve çalışmalarını inceleyerek bir ay içinde gerekli ve ayrıntılı bir rapor hazırlar. Üniversiteler
arası Kurul, ilk toplantısında bu raporu görüşür ve adayın profesörlüğünün kabulü için gerekli şartları ta
şıyıp tasımladığına karar verir. 
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Jüri ve Komisyon 
Raporlarının Açıklığı : 

MAlDDE 43. Doçentlik ve profesörlük unvanlarının' kazanılmasına ilişkin jüri veya komisyonlarca hazırlanan 
kişisel ve ortak rapodarm birer örneği, aday istediği takdirde kendisine verilir. Doçentlik ve profesörlük 
tezi ile birlikte raporlar, jüri ve komisyon kararları, isteyen öğretim üyelerinin inceleydbilmi'esi için fakülte de
kanlıklarında bulundurulur. 

Unvanların Korunması : 

MAlDDE 44. öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında akademik ünvanlarınldan yoksun bırakı
lamazlar, 

Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğ
retim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük ve doçentlik ünıvanlarını 
kazandıktan sonra en az ikişer yıl yükseköğretim kurumlarında çalışmamış olanlar, bu ünıvanlarını kullanamaz
lar. 

Yetkisi olmaksızın ,bu akâdemik unvanları kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden
ler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

Emeklilik Yaş Haddi •' 

MADDE 45. (öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldur
dukları tarihtir. 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI < 

Öğretim Yardımcıltğı: 

MADDE 46. Öğretim görevlileri, geçici öğretim, görevlileri, geçici araştırma görevlileri, asistanlar, okut
manlar, uzmanlar ve çeviriciler öğretim yardımcılarıdır. Bunlarda aranacak nitelikler ile atanmaları, görevler, 
yetkileri ve özlük hakları bu kanun ile Yükseköğretim Personel Kanununa ve bu kanunda hüküm bulunma
ması halinde genel hükümlere tabidir. 

Öğretim Görevlileri •' 

MADDE 47. Herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularınım eği'tim-öğrdtim ve uygulamasını 
yapan, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmaları veya eserleri ile tanınmış olanlar «öğretim görevlisi» unvanı 
ile görevlendMlelbilirler. Bunlardan üniversrtelerdekiler fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi, senatonun 
kararı ve rektörün onayı ile atanırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullardakiler ise, bölüm ku
rulunun teklifi ve yüksekokul yönetim kurulunun kabulü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanırlar., 

Geçici öğretim Görevlileri ve 
Geçici Araştırma Görevlileri : 

MADDE 48. Üniversitelerde ve bağlı kuruluşlarımda bu kanun uyarınca görevlendirilm'iş öğretim üyesi (bulun
mayan dersler veya herhangi bir dersin' özel bilgi ve uzmanlık İsteyen konularının öğrenim ve uygulaması 
için geçici olarak, başka bir resmi görevde çalışan veya serbest meslek sahibi olanlardan, kendi uzmanlık alan-
larımdafci çalışma ve eserleri ile tanınmış kimlseler «Geçici öğretim görevlisi» unıvanı ile atanabilirler. 
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unvanların Korunması : 

MADDE 29. Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik unvan
lardan yoksun bırakılamazlar. 

öaşka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla öğ-
tim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı 
doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev 
yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar. 

Emeklilik Yaş Haddi : 

MlAiDDE 30- Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesil-mesind gerektiren yaş haddi 67 yaşını dol
durdukları tarihtir. 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI 

Öğretim Yardımcılarının Görevleri : 

MADDE 31. 
a* Öğretim yardımcıları, belirli konularda eğitim - öğretim, araştırma ve uygulama ile özel 

bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde ve eğitim - öğretim planlamasında çalışırlar ve yetkili organlarca 
verilen görevleri yaparlar. 

b. Öğretim yardımcılarında aranacak nitelikler ile atanmaları, görevleri, yetkileri ve özlük 
hakları bu kanun ile Üniversite Personel Kanununa ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması hallinde genel hü
kümlere tabidir. 

öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri : 

MADDE 32. Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi budunmayan 
dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulaması 
için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, «öğretim Görevlisi», araştırma, ince
leme ve deneylerde yardımcı olanlar ise «Araştırma Görevlisi» unvanı ile görevlendirilebilirler, öğretim görevli
leri ile araştırma görevlileri ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı 
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Geçici öğretim görevlileri ile geçici araştırma görevlileri üniversitelerde fakülte veya yüksek
okul kurulunun önerisi, senatonun karan ve rektörün onayı ile bir kadroya atanabilir veya sözleşme ile çalıştı
rılabilirler. Geçici öğretim görevlileri ile geçici araştırma görevlilerinin görevlerine devamlarının gerekip ge
rekmediği hususu iki yılda bir ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunca gözden geçirilir ve görevlerine dtevamı 
gerekli görülmeyenlerin işlerine iki ay içinde son verilir. Bunların görevlerine son verilmesi de atantmalarındakı 
usule göre yapılır. 

Geçici öğretim görevlilerine gerektiği takdirde, senato kararı ile aylık yerine ders saati başına 
ücret ödenebilir., 

Asistanlar : 

MADDE 49. Asistanlık sınavı ve girme şartları : 
a) Asistanlık sınavı; Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre ya

pılır. Sınav jürisi fakülte kurulunca veya yüksekokul kurulunca gösterilecek iki misli aday arasından senatoca 
veya YüksekokuUarası Kurulca seçilecek dört kişi ile asistan alınacak bölümün 'başkanının tabii üye olarak 
katılacağı beş kişiden oluşur. 

b) Sınava girme şartları; Devlet Memurları Kanununda devlet memurluğuna alınacaklarda 
aranan genel şartlardan başka aşağıdaki özel şartlar da aranır. 

(1) Görev alacağı bilim dalında veya yakın bir dalda en az lisans diplomasına sahip ol
mak, 

(2) lînsan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletiniin ülkesi ve mlilleti ile bölünmez 
(bütünlüğüne veya 'd'il, ırk, sınıf, din ve mezhep, ayrımına dayanarak, niteliği 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak için her ne suretle olursa olsun 
gösteri veya propaganda yapmak veya anarşik hareketlere katılmak nedeniyle yargı 
organlarınca hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

Asistanlığa Atama : 

MADDE 50. Asistanlık sınavını kazananlar, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi üzerine fa
kültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda rektörün, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda 
bölüm kurulunun önerisi yüksekokul müdürünün kabulü üzerine Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile açık olan 
asistanlık kadrosuna atanırlar, 

Yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için, önceden hazırlanan ideal kadrolara ve ihtiyaçlara 
göre, Devlet adına yurt dışında doktora veya aynı düzeyde lisans üstü öğrenim yapmış alanlar, ihtiyaç üzerine 
yükseköğretim kuruml'arındalfci açık asistanlık kadrolarına sınavsız olarak atanırlar, 

Asistanların Görevleri : 

MADDE 51. Yükseköğretim kurumlarındaki asistan larm başlıca görevleri şunlardır : 
a) Gerekli bilimsel çalışmaları yapmak, 
b) Fakülte veya yüksekokul kurullarınca saptanacak esaslar dahilinde, öğretim üyelerinin 

veya bölüm başkanlarının gerekli göreceği eğitim-öğı e tim ve uygulamalarda hazır bulunmak, 
c) Kendilerine verilen görevle ilgili inceleme, araştırma, uygulama, tercüme ve yayın hizmet

lerini planlanan süre içinde bilimsel ve teknolojik gereklere göre yapmak, 
d) öğrencilerin çalışma, inceleme, araştırma ve uygulamalarına yardım etmek, 
e) Üniversite, fakülte veya yüksekokul organlarınca verilecek görev ve hizmetleri yapmaktır. 
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enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin önerisi ve rektörün onayı ile münhal öğretim üyesi veya yardımcısı 
kadrolarından birine veya tahsis edilen öğretim veya araştırma görevlileri kadrolarına her defasında en çok iki 
yıl süre ile atanabilirler veya sözleşme ile çalıştırılabilirler, öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin gö
revlerine devamlarında yarar görülenler aynı usulle yeniden atanabilirler. 

İhtiyaç duyulan öğretim görevlileri üniversite yönetim kurulu kararı ile ders saati başına ücret 
ödemek suretiyle de görevlendirilebüirler. 
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Asistanların Ders Verme Görevi : 

MADDE 52. Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık derecesi almış asistanlar, bağlı bulundukları üniversitenin 
fakülte ve yüksekokullarında veya diğer bir üniversitenin birimlerinde, ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksekokullardan kendi bölümü ve ders vereceği bölümün bölüm kurullarının önerileri, yüksekokul veya fakül
te yönetim kurullarının kararı ile haftada en çok altı saate kadar ders vermekle görevlendirilebilirler. 

Okutman, Uzman, Çeviriciler : 

MADDE 53. Görevlendirilmeleri ve atanmaları : 
a. Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi 

yardımcı öğretim işleriyle görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. Bunlar, ilgili yönetim kurulunun önerisi 
ve senatonun kararı üzerine rektörce atanırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda, ilgili okul 
yönetim kurulunun önerisi, Yüksekokullararası Kurulun kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır. Okut
manlar gerektiğinde atama yerine ders saati başına ücretle görevlendirilebilirler. 

b. Uzmanlar, laboratuvarlarda, kitaplıklarda, enstitülerde ve atölyelerde öğretimle doğrudan doğ
ruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle görevlendirilen öğretim 
yardımcılarıdır. Bunlar, ilgili yönetim kurulunun önerisi, senatonun kararı üzerine rektörce atanırlar. Milli Eği
tim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda, ilgili okul yönetim kurulunun önerisi, Yüksekokullararası Kurulun ka
rarı üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır. 

c. Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde geçici veya sürekli olarak çalıştırılan öğretim yar
dımcılarıdır. Bunlardan, fakültelerde veya fakültelere bağlı kuruluşlarda çalışanlar fakülte yönetim kurulu
nun, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ise üniversite yönetim kurulunun kararı üzerine rektörce atanırlar. Milli 
Eğitim Bakanlığına bağü yüksekokullarda, ilgili okul yönetim kurulunun önerisi, Yüksekokullararası Kurulun 
kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır. 

Yabancı Uyruklu öğretim Elemanları : 

MADDE 54. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim eleman
ları, ilgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile rektör tarafından atanırlar. Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda, ilgili okul yönetim kurulunun önerisi, Yüksekokullararası Kurulun 
kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca atanır. Bu elemanların sözleşme süresinin bitmesi dışında bir ne
denle işlerine son verilmesi de aynı usulle olur. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu Kanunda aylıklı öğ
retim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. 

içişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarının olumlu görüşü bulunduğu takdirde, ayrıca Bakanlar Ku« 
rulu 'kararı alınmadan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atanması yapılabilir. 

Öğretim Elemanı Yetiştirme : 

MADDE 55. Yükseköğretim kurumları, kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim 
kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve yurt dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek ihtiyaca ve saptanan esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler. Ayrıntılı hususlar 
Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir, 
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Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacıları : 

MADDE 33. 
a. Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yar

dımcı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 
b. Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa 

ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğre
tim yardımcılarıdır. 

c. Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcıla
rıdır. 

d. Eğitim - Öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumunda eğitim - öğretimin planlamasıy
la görevli öğretim yardımcılarıdır, 

e. Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile 
görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü 
veya yüksekokullarda müdürlerin önerisi ve rektörün onayı ile yapılır. 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları : 

MADDE 34. Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanla
rı, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun Önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun 
görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakırruflıdan, bu 'kanunda aylıklı öğretim 
elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler. 

Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, İçişleri ve Milli 
Eğitim bakanlıklarının olumlu görüşü üzerine yapılabilir. 

öğretim Elemanı Yetiştirme : 

MADDE 35. Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim ku
rumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulu
nun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler. Ayrıntılı hususlar Yükseköğretim Kuru
lunca belirlenir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞMA VE DENETİM 

Tam Gün Çalışma : 

MADDE 56. Öğretim elemanlarının çalışma süresi : 
a. Aylıklı öğretim elemanları, devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi 

kadar bir süre eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, inceleme, uygulama ve yönetim görevleri ile üniversite or
ganlarınca verilen diğer görevlerin gerektirdiği yerlerde hazır bulunmak ve esasları Yükseköğretim Kurulunca 
saptanacak belirli saatlerinde görevlerini yapmakla yükümlüdürler. Ancak, okutmanlar, uzman ve çeviricilerin 
haftalık çalışma süreleri, görevlerinin özelliğine ve gereğine göre rektörlükçe tespit edilir. 

b. Öğretim üyesinin ve öğretim yardımcısının haftalık ders yükü; üniversite ve bağlı kuruluş
larında, öğretim üyeleri için haftada on, öğretim yardımcıları için ise, oniki saatten az olmamak üzere, senato-
larca önerilecek esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca bir tüzükle düzenlenir. 

c. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü; bilfiil verdikleri ders, yaptırdıkları uygulama ve pro
je çalışmaları ile yaptıkları araştırma, yönettikleri tez, doktora ve seminer sayılarına, 

Öğretim yardımcılarının haftalık ders yükü; öğretim üyelerinin gözetiminde yaptıkları öğ
retim ve araştırma çalışmalarına, bağlı olarak madde 56/b'ye göre düzenlenir. 

d. öğretim elemanları çalışma saatleri içinde, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde 
ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek 
icra edemezler. (Kanunlarla verilen diğer görevler saklıdır.) 

e. Öğretim elemanlarının görevlerine devamları, bölüm başkanları, yüksekokul müdürleri, de
kanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir. 

f. Resmi çalışma saatleri dışında serbest meslek icra etmek isteyen öğretim elemanları aşağı
daki haklardan yararlanamazlar : 

(1) Tazminat ve yanödeme alamazlar, 
(2) Rektör, dekan, yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcı

lıklarına seçilemezler, 
(3) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dı

şında çalışmalara katılanların masrafları, Devlet bütçesinden ödenmez. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Çalışma ve Denettim 

Çalışma Esastan : 

MADDE 36. 
a. Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ay

rılırlar : 
(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar : 

Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından 

başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, ser
best meslek icra edemezler. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararı
na hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede 
sürdürülmüş sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner 
sermayesine gelir kaydedilir. 

(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar; 
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üni

versitede bulunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun 
denetimi altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar; 

(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret 
ve ödenek alamazlar. 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bun
ların yardımcılıklarına seçilemezler. 

(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt 
dışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından 
ödenmez, 

Kısmi statüde görev yapanların durumları her iki yılda bir gözden geçirilerek devam
larında yarar görülenlerin görevleri, atanmalarındaki usul esas alınarak yenilenebilir. Bunlardan devamlı statü
ye geçmek isteyenlerin atamaları, ilgili bilim dalının öğretim üyesi ihtiyacı gözönünde tutularak bu kanuna 
göre yapılabilir. 

b. Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı statüde çalıştırılırlar. 
c. Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları en az Devlet memur

ları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, uygu
lama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler. 

d. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim üyelerinin yaptıkları ve yap
tırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yüksek
öğretim Kurulu tarafından belirlenir, 

e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile 
okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olmamak üzere Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edilir. 

f. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul müdür
leri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir. 

g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. 
Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır, 
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Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı : 

MADDE 57. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversiteler ve bağlı birimlerden 
istenecek sanat eserleri, bilimsel görüş, proje, araştırma, tahlil, muayene, tedavi ve benzeri hizmetler, bu konu
da senatolarca yapılacak yönetmelik esaslarına bağlı olmak üzere, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdi
ği yerde yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun döner sermayesine gelir kay
dedilir. Bu gelirlerin elde edilmesine katkısı olan Öğretim elemanlarına ve diğer personele gelirlerden dolay
sız giderler çıktıktan sonra kalan miktarın yüzde ellisi prim olarak ödenebilir. Ancak her ay ödenecek mik
tar ilgilinin almakta olduğu bir aylık maaş veya ücret 'ile yan ödemeleri toplamının iki katından fazla lolaimaz, 

Bu görevlerde çalışan öğretim elemanları ve diğer personel, Yükseköğretim Personel Kanununa 
ve ganöl hlükümılıere göre verilecek taızmıinat ve yan ödemelerden yararlanırlar. Bunlar* sağlık personelinin Tam 
Gün Çalışma Esaslarına Dair Kanunun sağladığı haklardan yararlanamazlar. 

Bu maddenin uygulama şekli, döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. 

Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme : 

MADDE 58. ilgili kurumların isteği, üniversite senatosunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun ka
rarı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurumlarındaki öz
lük haklarından da yararlanmak kaydıyla bakanlıklarda veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 
Atom Enerjisi Kurumu, Araştırma - Geliştirme Kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler. 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme : 

MADDE 59. Geçici görevlendirme : 
a. öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, 

konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmala
rına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına 
bir haftaya kadar dekanlar, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Onbeş günü aşan, yolluk verilmesini 
gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim 
kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. 

b. Yukarıdaki fıkra uyarınca kurumları adına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine 
verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikleri, yurt dışına gönderilen devlet memurlarına verilen gündelik
lerin aynı olmak üzere, genel hükümler çerçevesinde ödenir. 

c. Yurt dışında görevlendirilen öğretim üyelerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağ
lanmışsa, görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar. 

d. Yurt dışında görevlendirilen öğretim yardımcılarına burs sağlanmışsa, bunlar da maaşlı izinli 
sayılırlar. Burs sağlanamayan öğretim yardımcıları maaşlı izinli sayılmakla beraber dış ülkedeki masrafları ku
rumlarının bütçelerinde yer almışsa, ilgili fasıl ve maddelerden dış ülkelerde okuyan doktora öğrencilerine ve
rilen ödenek düzeyinde ödeme yapılır. 

e. Dış ülkede kalınacak süre, ilgili bölümün görüşü alınarak fakülte veya yüksekokul yönetim 
kurullarınca saptanır. 

f. Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden, 
başka kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir. 

g. Öğretim elemanlarının yurt dışına gönderilme şartları, usulleri ve öğretim kurumlarına ay
rılacak kontenjanlarla ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulunca yapılacak yönetmelikle düzenlenir. 
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Üniversitelerin Uygulama Alanına Yardımı : 

MADDE. 37. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, üniversite içinde veya hizmetin ge
rektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hiz
metler ile üniversitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve 
araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta 
alınacak ücretler ilgili yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. 

Kamu Kuruluşlarında Görevlendirme : 

MADDE 38. — İlgili kurumların isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yüksek öğretim 
Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları her türlü hakları saklı kalmak ve kurum
lardaki özlük haklarından da yararlanmak kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, araştırma - geliştirme kurumları ve diğer 
kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler, 

Yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile, adli tıp mevzuatı çerçe
vesinde, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme : 

MADDE 39. Geçici görevlendirme : 
a. öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre, kon

ferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, 
araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haf
taya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, on beş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde 
onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üni
versite, ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, 
ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. 

b. Kurumları adma yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol mas
rafları ve gündelikler, yurt dışına gönderilen Devlet memurlarına verilen, gündeliklerin aynı olmak üzere, ge
nel hükümler çerçevesinde ödenir. 

c. Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret 
sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, sadece maaşlı izinli sayılırlar. 

d. Geçioi görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden, üni
versite dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir. 

e. Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine rektör
ce kararlaştırılır. 
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İstek Üzerine Görevlendirme : 

MADDE 60. Kurumlararası Yardımlaşma : 
a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ve ders vermekle görevli öğretim yardım

cıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üni
versitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarına ders yükünü doldururlar. Ders 
yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde görevlendi
rilen öğretim elemanlarına ders, seminer ya da uygulamalı çalışmaları için görev aldıkları kurum bütçesin
den ek ders ücreti ödenir. 

b. Öğretim üyelerinin, üniversitesinin başka bir kurumunda veya diğer bir üniversitede veya 
birimlerinde ya da üniversitenin işbirliği yaptığı diğer yükseköğretim kurumlarında istekleri ile ders vermek, 
seminer veya uygulamalı çalışma yapmakla görevlendirilmeleri, ilgili kurulların önerisi ve üniversite sena
tosunun kararıyla olur. 

c. öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuları üzerine, fakültesi veya 
yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir 
öğretim yılı için kadrosu ile görevlendirilebilirler. Bu hizmet en az iki yıl olmak ve Yükseköğretim Kuru
lunca saptanan yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yükseköğretim kurumlarında ya
pıldığı takdirde 61 nci maddedeki zorunlu hizmete de sayılır. 

d. Yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan bölgelerdeki yükseköğretim 
kurumlarında en az beş yıl kadrolu hizmet yapmış öğretim elemanları istekleri üzerine, diğer yükseköğretim 
kurumlarındaki açık kadrolara öncelikle atanırlar. 

Zorunlu Hizmet : 

MADDE 61. Doçentler, doçentlikte bekleme süresi içinde; profesörler, profesörlükte öğretim üyesi ola
rak fiilen görev yaptıkları sekiz yıl içinde, alanlarında, yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bu
lunan yörelerdeki yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl kadrolu çalışmak zorundadırlar. 

Zorunlu hizmet için Yükseköğretim Kurulunca alanında yer gösterilemeyen doçent ve profe
sörler bu hizmeti yapmış sayılırlar. 

Ancak yer gösterildiği halde bu hizmeti yerine getirmeyen öğretim üyelerinin kurumları ile 
ilişiği kesilir, ilişiği kesilenler bu hizmeti yerine getirmedikçe tekrar öğretim üyeliğine atanamazlar. 

Öğretim Üyesi Yardımı : 

MADDE 62. Öğretim Üyesi Yardımının şekli : 
a. Yeni kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan bölgedeki yükseköğretim ku

rumları, bir sonraki öğretim yılı için çeşitli bilim dallarındaki öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Ku
rulunun saptayacağı esaslara göre ve içinde bulunduğu öğretim yılının ocak ayı sonuna kadar Yükseköğre
tim Kuruluna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurulun da önerilerini dikkate alarak yeni 
kurulan, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan bölgedeki yükseköğretim kurumlarının ya da yeni 
açılacakların kendi yönünden ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını da Nisan ayı içinde saptar. 

b) Yükseköğretim Kurulu, gelişmiş veya kuruluşunu tamamlamış Yükseköğretim kurumları
nın öğretim üyesi fazlasını, ideal kadro ve kapasitesine göre ilgili kurumların yardımı ile Nisan ayı so
nuna kadar saptar. Bunlardan 61 nci maddeye göre iki yıl çalışmış olanlar ile profesörlükte fiilen sekiz 
yılını doldurmuş olanlar ve idari görevde bulunanlar dışındaki öğretim üyelerini, yeni kurulan, gelişmekte 
olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerdeki yükseköğretim kurumlarında öncelikle istek üzerine, istekliler 
yetmezse adçekme yöntemiyle, belirmiş olan ihtiyacı karşılayacak biçimde görevlendirilmeleri için ilgili üni
versitelere bildirir. 
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îstek Üzerine Görevlendirme : • 

MADDE 40. Kurumlararası yardımlaşma : 
a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yar

dımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi 
üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üze
re rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. 
Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına gö
rev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir. 

b. öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuları üzerine ve ilgili yönetim 
kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin birim
lerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna ya
pılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim 
kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik 
verilir, 

Öğretim Üyesi İhtiyacının] Karşılanması : 

MADDE 4)L 
a. Bu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumlan, bir sonraki eğiitlim - öğretim yı

la için çeşitli bilim dallarında duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretinı Kurulunun bellirlliiyeceği esaslara 
göre tespit eder ve içinde bulunduğu eğitim - öğretim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuru
luna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, bütün yükseköğretim kurumlarının ya da yeni açılacakların öğretim 
üyesii durumunu ve ihtiyacını Nisan ayı içinde belirler. 

b. Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlemen ihtiyacı karşılamak amacı üe, tüm yükseköğ
retim kurumlarında 40 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre iki yıl çalışmış olanlar ile profesörlükte Men se
kiz yıüanı doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, ensitütü ve yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanilar 
dışında ihtiyacı olan bilim dallarındaki öğretim üyelerinin durumlarını inceler ve bu nitelikteki öğretim üyele-
liindn eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağına kanaat getirilen üniversiteleri tespit ede 

Daha sonra, İhtiyacı olan üniversitelerle İhtiyaç duyulan öğretim üyek 
teri, tespit edilen bu üniversitelere bildirilerek, ihtiyaç mahalline gitmek isteyenlerin bilpriıllmesi iistenir. İstek
li çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde ad çekme suretiyle, Yükseköğretim I Kurulu tarafından ih
tiyaç karşılanır. 

miktarı ve nitelıik-
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c. Bu madde üe 60 ncı maddeye göre görevlendirilenler, kendi kadroları ile ve özlük hak
ları, kurumlarında devam etmek kaydıyla, görev yaparlar. Bunlar, görev yapacağı kurumun bulunduğu 
yer ve özelliğine göre ayrıca verilecek ödenekleri çalıştıkları kurumdan alırlar. 

d. Görevlendirme süresi, ilgili öğretim üyesinin isteği üzerine, kendi üniversitesinin senato
sunca uzatılabilir ve rektörlükçe Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. 

e. Bu madde gereğince görevlendirin s leri düzenleyen yönetmelik, yükseköğretim Kurulunca 
hazırlanır ve yürürlüğe konur. 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksekokullardaki Öğretim Üyelerinin Okul Dışında Görevlendirilmeleri : 

MADDE 63. Bu kanunun madde 57, 58, 59, 60, 62 ncı maddelerinde, öğretim üyelerinin yükseköğretim 
kurumları dışında görevlendirilmelerine ait hükümler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullardaki öğ
retim üyeleri için de geçerlidir. Uygulama esasları ve şartları Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak yönet
melikle gösterilir. 

Bilimsel Denetim : 

MADDE 64. Kurumlariçi Bilimsel Denetim : 
a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim-öğretim, yayın, bi

limsel araştırma, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur. Üniversitelerin fakülte ve yüksek
okullarında ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda bilimsel denetimin gerçekleştirileceği en be-

' lirgin eğitim-öğretim birimi «bölüm» lerdir. 
b. Her bölümün öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim yardımcılarının katılacağı 

bölüm genel kuruluna mevcut programlara, üst organ ve makamların karar ve önerilerine göre, yarı yıl ve 
öğretim yılı itibariyle faaliyetlerini ders yılı başında ve sonunda gözden geçirir ve programlar, her eğitim - öğ
retim faaliyetini içeren yarıyıl, öğretim yılı ve bütün öğretim süresi için genel bir program ve çalışma 
esasları saptanır. Buna göre uygulama yapılır. 

c. Her yılın Nisan ayın'da bölüm kurulu toplanarak, çalışmaları, gelişmeleri, aksaklıkları göz
den geçirir; alınacak önlem ve önerileri saptar. Sonuca göre hazırlanacak bir rapor Mayıs ayı içinde bölüm 
başkanlığınca fakültelerde dekanlığa, yüksekokullarda ise okul müdürlüğüne verilir. Bu çalışma raporu, o 
bölümün o yılki eğitim - öğretim faaliyetlerini ve gelecek yılın taslak programını kapsar. Bu rapor, bölümce 
bastırılıp bölümün öğretim elemanlarına da dağıtılır. 

d. Bölümlerin raporları, fakülte kurulunda veya yüksekokul kurulunda incelenir. Çalışmaları 
üstün başarılı veya yetersiz görülen yöneticilerin ve öğretim elemanlarının durumu dekanlıkça veya yüksek
okul müdürlüğünce üniversitede senatoya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda Milli Eğitim Bakan
lığına bildirilir. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Senato, üstün başarılı olanları yönetmeliğe göre ödüllendirebıle-
ceği gibi, yetersizliği veya hatası görülenlerin durumunu, kuracağı bir komisyona en geç bir ay içinde incele
tir. Sorumlular ve yetersizliği saptananlar hakkında kDmisyonun önerisi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca ya 
da senatoca : 

(1) Yönetim görevinden uzaklaştırma, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, ce
zalarından biri verilebilir. 

(2) Bir öğretim elemanı hakkında, fakültesince veya yüksekokulunca iki defa yetersizlik ka
rarı alınmışsa, senatonun üçte iki çoğunlukla karar vermesi halinde bu kimseye öğre
tim elemanlığı mesleğinden çıkarma cezası uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
yüksekokullar için Milli Eğitim Bakanlığınca aynı şekilde işlemler uygulanır. 

e. Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, ders notlarının, bilim ve başvur
ma kitaplarının, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kpngrelerdeki katkı ve tebliğlerinin birer Örneğini bağlı 
bulunduğu bölüm başkanlığına, yüksekokul müdürlüğüne, fakülte dekanlığına ve rektörlüğe vermek zorunda-
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Bu şekilde belirlenen öğrettim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders yılı çalışmak üze
re görevlendirilirler. Bunlar kendi kadroları ile ve özlük hakları kurumlarında devam etmek kaydı ile geçici 
görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre, varsa 'bu şekilde verilen ödenekleri çalıştık
ları kurumdan alırlar. 

Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yemi tıaıyin 'edilen yere gitmedik
leri takdirde müstafi sayılırlar. Bu şekilde müstafi sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir 'yük
seköğretim kurumumda tekrar öğretim üyeliğine atanamazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendirile
mezler. 

Bilimsel Denetim : 

MADDE 42. Kurumlariçi Biılıimsıel Denetim : 
a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim - öğretim, bilimsel 

araştırma, yayım, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur. 
b. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim - öğretim ve 

araştırma faaliyeti ile, gelecek yıldaki çalışma planını belirten ibir raporu bağlı bulunduğu dekana sunar. De
kan bu rapora kendi kanaatini de ekleyerek, rektöre gönderir. Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek, ge
rekli ıtedbirleni alır ve yetersizlik 'ile 'ilgili kararlarını Yükseköğretim Kuruluna bildiriır. Enstitü ve yüksekokul 
müdürü raporunu bağlı olduğu rektör veya dekana gönderir. 

c. Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersleriyle yönat-
(İiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin 
birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunmak zorundadır. Yayımlanma
yan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir [ve Sanat Eserleri Kanununun eser 
sahibine tanıdığı haklar saklıdır. 

d. Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Üniversitelfirarası Kurul
da özel arşiv tutulur. 
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dır. Mali imkânsızlıklar nedeniyle yayımlanmayan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. Fikir ve 
sanat eserleri ile ilgili kanunun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır. 

f. Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için bölüm, yüksekokul, fakülte ve rektörlükte 
özel arşiv tutulur. 

g. Üniversitelerarası Kurul ile her üniversitenin senatosu, bu kanunda açıklanan hususlar dı
şında, daha başka bilimsel denetim esasları getirmeye ve uygulamaya yetkilidir. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda, Yüksekokullararası Kurulun önerisi ve 
Milli Eğitim Bakanlığının öneriye uygun ya da doğrudan alacağı kararla, yukarıdaki hususlar dışında daha başka 
bilimsel denetim usul ve esasları getirilebilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yenili Yiiklseköğreftiıni! Kuruümteı 

Yeni Yükseköğretim Kurumları : 
MADDE 65. Yeni Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluşu : 

a. Yeni üniversiteler, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanun ile kurulur. 

b. Bir üniversite içinde yeni fakülte ve yüksekokul açılması, bunların birleştirilmesi, ayrılması, 
kaldırılması senatonun önerisi üzerine veya doğrudan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullar için, bu 
bakanlığın görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yapılır. 

c. Yeni enstitü, bölüm ve diğer birimlerin açılması, kaldırılması veya birleştirilmesi üniversite 
senatolarının önerisi üzerine veya doğrudan Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yapılır. 

d. Yeni üniversite veya ilk iki fakültenin kuruluşunun tamamlanması ve geliştirilmesi Yük
seköğretim Kurulunun görevlendireceği bir üniversite tarafından sağlanır. 

e. Yeni bir üniversitenin kuruluşu tamamlanıncaya kadar bu üniversitenin fakülteleri destek
leyici üniversitenin fakülteleri sayılır. 

f. Yeni kurulan gelişmekte olan ve ihtiyaç içinde bulunan yükseköğretim kurumlarında görev 
yapan öğretim elemanlarına, fazla ücret ödenmesi, yurt dışı eğitim imkânlarından yararlanma ve açık kadrola
ra atanmalarında öncelik tanınır. 

Kuruluşunu Tamamlama : 

MADDE 66. Bir fakültenin kuruluşu, en az ikisi profesör olmak üzere yedi öğretim üyesinin atanması veya 
en az iki yıl için görevlendirilmeleri, dekanın atanması ve fakültenin faaliyete geçmesi ile tamamlanmış sayılır. 

Bir üniversitenin kuruluşunu tamamlaması, en az iki fakültesinin kuruluşunu tamamlamış, rek
törünün atanması ve faaliyete geçmiş olması ile mümkündür. 

Bir yüksekokulun kuruluşunu tamamlaması ve faaliyete geçmesi, ilgili üniversitenin veya Milli 
Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararı ile olur. 

Yeni Kurumların Organları : 

MADDE 67. Kuruluşunu tamamlayan fakültelerin yönetim kurulu, dekan ve varsa yardımcıları dışındaki üye
leri aylıklı ve görevli 'bütün öğretim üyelerinden oluşacak kurulunca seçilir. 25 nci maddeye uygun yönetim 
kurulu oluşuncaya kadar, yönetim kurulu dekanın başkanlığında, veya yardımcıları ve dört öğretim üyesin
den oluşur. 

Yeni kurulan üniversitenin ilk yönetim kurulu, rektörün başkanlığında, varsa rektör yardım
cısı, her fakülteden dört yıl için seçilecek en çok ikişer profesörden oluşur. Senato, 21 nci madde uyarınca 
kurulur ve çalışır. 
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YEDÎNCÎ BÖLÜM 

öğretim ve öğrenciler 

Öğretim : 

MADDE 68. Yükseköğretim, bu Kanunda belirlenen amaç ve anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir : 
a. Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre önlisans, lisans, 

yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık düzeylerinde eğitim - öğretim yapılır. Yapılan öğretim ve buna da
yalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilir. 

b. Yüksekokullarda, mesleki yükseköğretime ağırlık verilir. 
c. Yükseköğretim kurumlarında yatay ve dikey geçişlerin ve yüksekokul mezunlarının bir üst 

düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esaslar üniversitelerin görüşleri alınarak Üniversitelerarası Kurulca dü
zenlenir. Bu husus Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksekokullarda, Yüksekokullararası Kurulun önerisi üze
rine Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenir. 

d. Aynı meslek ve bilim dallarında öğretim yapan yükseköğretim kuruluşlarında, öğretim, me
tot, kapsam, öğretim süresi devamı ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımindan benzerlik olması ve öğ
renimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası 
Kurul ile Yüksekokullararası Kurulun önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

e. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim -
öğretim yapabilirler. 

Öğretim Süresi ve Kademeleri : 

MADDE 69. Öğrencilere ait yükümlülükler : 
a. Kaydoldukları yükseköğretim kurumunda, birinci sınıfa kayıt tarihinden itibaren iki yıl için

de birinci sınıfın ya da ilk iki yarı yılın bütün derslerini başaramayan öğrencilerin kayıtları silinir. 
b. Öğrenciler öğrenimlerini, öğrenim yaptıkları düzeyler için öngörülen sürenin en çok yarısı 

kadar ek bir süre içinde bitirmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde öğrenimlerini ilgili yönetmeliklerde belirti
len haklı ve geçerli bir neden olmaksızın tamamlayamayan ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin, 
öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. 

c. Son sınıfa ya da son iki yarı yıla gelmiş ve devamlarını tamamlamış öğrencilerden bu mad
dede öngörülen süre içinde, bulundukları öğretim kurumunu bitirememiş olanlara, arka arkaya üç sınav hakkı 
daha tanınır. 

d. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, derslere devam etmek zorundadırlar. Mazeret
siz 30 günden fazla öğretime katılamayan öğrenciler o yılkı sınav hakkını kaybederler. Bu süreyi aşan devam
sızlıklarda, sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların devamsızlıkları bu süreye dahil edilmez. 

e. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim yılı içinde ve her dönemde ara sınavları yapılması 
zorunludur. Ara sınavlarının sonuçları, yüzde yirminin altına düşmeyecek ölçüler içinde yıl veya dönem sonu 
sınavlarına yansıtılır. 

f. Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, ihtiyaç bulunan bölgelerde, belirlenecek dallarda, 
yıllık kontenjanlara göre, Devlet Personel Kanununda belirlenen esaslar çerçevesinde zorunlu hizmet yapma
ları istenir. 

Türk İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil Öğretimi : 

MADDE 70. Yükseköğretim kurumlarında Türk inkilap tarihi, Türk dili ve yabancı dil okutulması zorunlu
dur. Bu hususta uygulanacak esaslar Üniversitelerarası Kurulca çıkarılacak bir yönetmelikle saptanır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

öğretim ve Öğrenciler 

Lisans Düzeyinde Öğretim : 

MADDE 43ı. Yükseköğretim, harca tabi olup, hu kanunda belirlenen amaç ve ana ilkelere göre aşağıdaki şe
kilde düzenlenir. 

a. Yükseköğretim kuramlarında, kuruluş özelliklerine ve 'ihtiyaçlarıma göre yapılan eğitim - öğ
retim ve buna dayalı olarak verilen ıdıiplomaiarla ilgili esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav 
yönetmeliğinde belirtilir. 

b. (Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, 
metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenlim-
den sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Ku
rulun önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir. 

c. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim - Öğ
retim yapalbtilider̂  

Öğretim Süresi : 

MADDE 44. 
a. Sınıf geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında sekiz ısö-

mestrilıik hir öğretimi on sömestrde; ders geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan yükseköğretim kurum
larında her ders için iki sınav hakkı kullanılması esas alınarak bilim dalımın ve eğitim - öğretim programının 
özellikleri ile üniversitenin teklifi gözönünde bulundurularak öğretim süreleri Yükseköğretim Kurulu tarafından 
tespit edilir. 

b. (Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, derslere devam et
mek zorundadırlar. İki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 günden fazla eğitim - öğretime katılamayan öğrenci
ler o yılki sınav hakkını kaybederler ve sınavı başarmamış sayılırlar. 

Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlarım devamsızhkilannı 
telafi etmelerine bağlı olarak sınav hakları saklıdır. 

c. Yıl veya dönem sonu sınav hakkını kazanan öğrenciler dersin tamamlanmasından sonra 
açılan iki müteakip sınav dönemlinde başarılı olıamaziarsa öğretim kurumları İle ilişikleri kesilir. 

d. Yükseköğretim kurumlarında öğretim süresi, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ül
keler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumları, ilkeleri ve kendi özellikleriini 
dikkate alarak kendi sınav ve değerlendirme esaslarını hazırlayacakları yönetmelikle tespit edenler. 
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Yükseköğretime Giriş : 

MADDE 71. Şartlar ve ücretler: 
a) Yükseköğretim kurumlarına giriş, insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri, öğrenci

lerin yetenekleri ve istekleri dikkate alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca saptanacak esaslar doğrultu
sunda, bu kurula bağlı «Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» tarafından yürütülür. 

ıb) Yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında öğrencilere, ortaöğretim kurumlarını bitir
dikleri tarihten itibaren on yıl içerisinde dört kez sınava girme hakkı tanınır. Bu süre içinde bir yükseköğretim 
kurumuna kayıtlı olup, tekrar sınava girmek isteyen öğrencilere yalnız bir sınav hakkı tanınır. 

c) Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulunca sapta
nacak belli bir taban puanı tutturmaları kaydıyla, isteklerine ve aldıkları puana 'gör© yükseköğretim kurumla
rına yerleştirilmeleri, Yükseköğretim Kurulunca sağlanır. 

d) Ortaöğretimin çeşitli dallarından mezun öğrencilerin imkân ve fırsat eşitliği, sosyal adalet 
ilkelerine uygun olarak yöresel fartklılık gözönünde bulundurulmak suretiyle yükseköğret&n kurumlarına gir
meleri sağlanır. 

e) (Seçme ve yerleştirme sınavları için sınava girenlerden kayıt ve sınav ücreti alınır. Bu üc
retler Yükseköğretim Kurulu adına öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Bu fon, öncelik sırasına 
göre sınav, öğrenci seçme ve yerleştirme işleri ve bunlarla ilgili yönetim, yatırım gibi diğer harcamalarda 
kullanılır. 

f) Sınav ve kayıt ücretlerinin alınmasına ve harcanmasına ilişkin esaslar, Yükseköğretim Ku
rulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

öğrenim Harç ve Ücreti •' 

MADDE 72. Her düzeydeki yükseköğretim öğrencilerinden, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile yılda 1 000 çarpı memur maaş katsayısını geçmemek üzere saptanacak miktarda öğ
renim harç ve ücreti alınır. 

Harç ve ücretler, öğretim kurumlarının özellikleri, süreleri, düzeyleri ve yükümlülnün mali gücü
ne göre değişik miktarlarda tespit edilebilir, öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödeme tarz
ları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek
öğretim Kurulunca bir yönetmelikle saptanır. Bazı alanlar için zorunlu hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilir. 

Sosyal Hizmetler: 

MADDE 73. Faaliyetlerin düzenlenmesi: 
a) Yükseköğretim kurumlan, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uya

rınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarım değer
lendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı 
sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci makla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlan-
salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağla kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro 
maları için gerekli (önlemleri almakla görevlidirler. 

t>) Ayrıca özel ve kamu kuruluşları ile işblJrliği yaparak mezunlarına iş bulmakta yardımcı 
olurlar. 

c) Üniversitelerde rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurularak, öğrencilerin kişisel, 
ailevi ve toplumsal sorunlarına çare bulunmaya çalışılır. 

d) Kamu kuruluşları adına, yükseköğ retim kurumlarında okuyacak öğrencilere verilecek burs
ların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insangücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından devlet 
kalkınma planları ilke ve hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanır. Yatırı veya burslu ola
rak kamu kuruluşlarınca yükseköğretim kurumlarında okutulan öğrencilerin harçları ile laboratuvar, sınav 
ve diploma masrafları bursu sağlayan kurumca karşılanır. 
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Yükseköğretime Giriş : 

MADDE 45. §arüar ve Ücretler : 
a< Yükseköğretim kurumlarına ©iriş sınavlarında öğrencilere, ortaöğrenim kurumlarını bi

tirdikleri tarihten altı yıl içerisinde üç kez sınava gıirme hakkı tanınır. Bu süre içinde bir yükseköğretim kuru
muna kayıtlı olup, tekrar sınava girmek isteyen öğren dilere yalnız bir sınav hakkrtanınır. 

b. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarı dü
zeyi, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından saptanacak yöntemle tayin edilir ve ek bir faktör ola
rak dikkatte bulundurulur. 

Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında 
ayrılacak kontenjanlara tercih ve puanları gözönünde tutularak yerleştirilir. 

Harçlar : 

MADDE 46. Her yıl öğrencilerin üniversiteye Ödemek zorunda bulundukları harçlar Öğrenim dallarının nite
likleri ve süreleri ile üniversitelerin önerileni gözönünde tutularak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit ve 
ilan edilir. Her eğitim - öğrettim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğren
cilerden harç olarak alınır. Hizmet yükümlülüğü veya borçlanma taahhüdü ile bu harç Devlet tarafından kar
şılanabilir. Başarılı olmayan öğrenciler ile lisans düzeyindf! ikinci bir öğrenim programına katılanların harcı 
Devletçe karşılanmaz, 

Sosyal Hizmetler : 

MADDE 47. Faaliyetlerin Düzenlenmesi : 
a. Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uya

rınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değer
lendirme gilbi sosyal ihtiyaçlarını karşılatmak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, ya
taklı sağlık merkezleri, medikıo - sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve 
tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde ya
rarlanmaları için gerekli önlemleri atonakla görevlidirler. 

b., Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunianna İş 
bulmakta yardımcı olurlar. 

c, Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin 'kişisel ve 
ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır, £, 

d. Kamu kuruluşları adına, üniversite lerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek 
bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insangücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, 
devlet kalkınma planları ilke ve hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir. Burslu öğren
cilerin harçları ile lalboratuvar, sınav ve diploma mas rafları burs kapsamına girer. 
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Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması: 

MAIDÜE 7İ4. Yüfcseklöğretöm kurumlarında ders kitapları ve teksirleri ilgili yükseköğretim kurumunca ba
sılır veya bas'tınlır ve öğrencilere maliyetlerini aşamayacak fiyatla satılır. Ders aracı olarak kullanılanı kitap ve 
teksirleri öğretim elemanları kenldi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları öğretim yılı içinde bastı-
nlamıayacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları saklı
dır. 

Ders kitaplarının, ve teksirlerinin! bastı rılmasmda uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları 
Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Lisans Üstü Öğretim : 

MAIDDE 75, Usul ve şartları : 
a) lisans düzeyinlde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, 

doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğreCim kurumlarınca usulüne göre açılacak 
sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak yönetmelikte gösterilecek şekilde seçilirler. 

b) 'Yükseköğretim kurumları, lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere ge
rekli planlamayı yapar ve önlemleri alır. 

SEKMNCÎ BÖLÜM 

Memurlar ve Diğer Görevliler 

Yönetim örgütleri 

MAIDDE 716. (Kuruluş ve İşleyiş : 
a) Yükseköğretimlin üst kuruluşlarında, üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yük

sekokullarda, başkana veya rektöre yada müdüre bağlı.merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter 
ve hizmetlerini gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro 
ve iç hizmet görevlerimi yapmak üzere, memurlar ve diğer görevliler bulunur. 

b) (Üniversitelerde, gerek görülürse fakültelerde ve Mili Eğitim Bakanlığıma bağlı yüksekokul
larda kitaplık ve bilgi işlem merkezleri başımda, mesleğinde uzman kitaplık ve bilgi işlem merkezi müdürleri 
ve onların yönetiminde çeviriciler ve diğer görevliler çalıştırılabilir. 
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Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması : 

MADDE 48, Üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite taraflından basılır veya bastırı
lır ve öğrencilöre maliyetlerini aşmayacaık fiyatla satılır. Ders aracı olarak: kullanılan kitap ve teksirleri 
öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı 'içinde bastı-
rılamıyacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma halkları sak
lıdır. 

Ders kitaplarının ve tekisirîerinin bastırılmasında uygulanacak: esaslar ve ödenecek telif 
hakları Yükseköğretim 'Kurulunca düzenlenir. 

Yabancı Dil Hazırlık Eğitim *» Öğretimi : 

MADDE 49. ©ir eğitim - öğretim programına verilen öğrenciler, ilgili üniversite tarafından gereki
yorsa bir yabancı dilden sınava tabi tutulurlar. Yetersiz bulıunan öğrenciler önce o yabancı dil alıamnda, 
bir yıla kadar, esasları üniversitelerin önerileri gözönünde tutularak, yükseköğretimi kurulunca tespit edilen, 
bir hazırlık eğitim-öğretimine tabi tutulabilirler. Bir hazırlık eğitim-öğretim döneminde başarılı olamayan
ların üniversitelerle ilişikleri kesilir. , 

Eğitim - öğrettim süresince yabancı dilli geliştlirmek için gerekli önlem alınır. 

Lisans Üstü Öğretim : 

MADDE 50. Usul ve şartları; 
a. Lisans düzeyinde öğlenim gördükten sonra, yükseköğreti m kurumlarında yüksek li

sans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kuırumılaırınca usulüne göre 
açılacak .sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara 'göre seçilirler. 

b- Yükseköğretim kurumları, liisams üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere 
gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır. 

c. Lisans üstü öğretim öğrenoileriinden, araştırmalara ve uygulamalara katkıları nedeniy
le, harç alınmaz. 

d̂  Lisans üstü öğretim öğrencileri, kendilerine Itahsis edilebilecek burslardan yararlanabi
lecekleri 'gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilir
ler. 

e. Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı 
durumda bulunan Sağlık ve (Sosyal Yardim Bakanlığındaki personelin aylık ve ödenekleri gözönünde tutulur. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Memurlar ve Diğer Görevliler 

Yönetim Örgütleri : 

MADDE 51. 
a,. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yö

netim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, 'danış
manlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, memurlar ve diğer gö
revliler bulunur. 

Daire başkanlıkları ve müdürlükler ülst kuruluşlarda kuruların, üniversitelerde yönetim 
kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur. 
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c) ÜnıVersiteflerin hukuk müişavirleri ve avukatları ile hukuk servisimde çalışan personel, 
mahkemelerle icra dairelerince hülkmıüolunup' tahsil olunan avukatlık ücretlerinden 13189 sayılı K'anun ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 146 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yararlanırlar. 

id) Yükseköğretim üst kuruluşlardaki personelin iş bölümü, başkanların onayından; rektörlük 
merkez örgütlerinde ise' rektörlerin onayından sonra, uygulanmak üzere genel sekreterlere© yapılır. 

e) Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversitelerde yönetim 
kurullunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur. 

f) Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetimi örgütünün başında bîr fakülte sekreteri, 
yüksekokullarda ise okul müdürüne bağlı ve yüksekokul yönetim kurulunda yüksekokul sekreteri bulunur. Sek
retere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer 
görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü, dekanın veya yüksekokul müdürünün onayından sonra uy
gulanmak üzere fakülte veya yüksekokul sekreterince yapılır-

g) 'Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli için aylıklı veya 
sözleşmeli kadrolar, yükseköğretim üst kuruluşlarında kurulların, üniversitelerde ise üniversite yönetim ku
rullarının önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı üzerine genel hükümlere göre sağlanır. Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksekokullarda yüksekokulların yönetim kurullarının önerisi ve Milli Eğitim Bakanlığının 
onayı ile sağlanır. 

Atamalar : 

MADDE 717.. Atama esasları : 
a) Üniversite genel sekreteri ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar 

üniversite yönetim kurulunun önerisi üzerine, rektör tarafından atanırlar. Fakülte sekreteri ile yüksekokul 
sekreterimin atanması, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. 

b) 'Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite l'isans diplomasına, faktÖ-
te sekreterleri ile yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır. 

c) Saymanlık müdür ve memurları, Maliye Bakanlığınca atanırlar, Rektör, gerekli gördüğü tak
dirde bunların görevlerinden alınmalarını Maliye Bakanlığından isteyebilir. 

d) Memurların atanmaları; yüksekokullarda müdürlerin, fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda de
kanların, rektörlüğe bağlı kuruluşlarda müdürlerin, üniversite merkez örgütünde ve üst kuruluşlarında ge
nel sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere rektör veya başkan tarafından yapılır, 

e) Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim Üst kuruluşlarında, rektörlükte ve rek
törlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine başkan veya rektör, fakültelerde ve fakültelere 
bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin öneriıs'i üzerine dekanlar, yüksekokullarda okul sekreterinin önerisi 
üzerine kadro esas alınmak üzere yüksekokul müdürü tarafından atanır. Mîllî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek-
okulardak'i atamalar, atama genel hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılır. 

Özlük Hakları : 

MADDE 78. Üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarında çalışan memur ve diğer görevlilerin özlük hak
larına ilişkin hususlarda bu kanunda hüküm bulunmadığı hallerde genel hükümler uygulanır. 
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Ibj Her fakültede, dekana 'bağlı ve fakülte yönetim örgültünün başında bir fakülte sekre
teri, enstitü ve yüksekokullarda ise 'enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bu
lunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerökli görüldüğü takdirde, yeteri kadar 
müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. 'Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra 
uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır. 

c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları kurumun kurullarında 
raportörlük yaparlar. 

* 

Atamalar : 

MADDE 52. Atama esasları : 
a. Genel sekreter ile dalire başkanliarı, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yüksek

öğretim üsıt kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak yükseköğretim üst kuruluşunun başkanı; üni
versitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksek
okul sekreterinin atanması, ilgili dekan veya müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır. 

b. Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterieriinıin üniversite lisans diplomasına, 
fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin yükseköğretim diplomasına salhâp olmaları şarttır. 

c. Mamurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların, rektörlüğe bağ
lı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşlarında ve üniversite merkez örgütünde genel 
sekreterin önerisi üzerine kadro esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır. 

d. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim üst kuraulşlarında, rektörlükte ve 
rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine başkan veya ırektör, fakültelerde ve fakültelere 
bağlı kuruluşlarda fakülte sekreterinin önerisi üzerine dekanlar, enstitü ve yüksekokullarda sekreterin önerisi 
üzerine müdür tarafından aJtanırlar. 

e. Yüksieköğre'fciım üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli için aylıklı ve
ya sözleşmeli kadroları, yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, üniversitelerde ise rektör tarafından tes
pit edilir ve ilgili makamlara Önerilir. 

MM Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 285) 



— 92 — 

(Hükümetin Teklifi) 

DOKUZUNCU IBOUÜM 

Disiplin ve Ceza İşkili 

Disiplin Hükümleri : 

MADDE 79. öğretim elemanlarımın ve memurların disiplin işlerimde bu kanun, bu kanunda hüküm bulun
maması halimde Devlet Memurları Kanunu hükümleri; öğrencilerin disiplin işlerinde ise bu kanun ve «Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği» hükümleri uygulanır. 

Öğretim Elemanları Disiplin Ceza Türleri : 

MADDE 8(X Öğretim elemanlarımdan) bu kanun gereğince yükümlü oldukları görevleri yerine getirmeyenlere 
veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerde (bulunanlara aşağıdaki disiplin cezalarımdan biri verilir: 

a) Uyarma: Görevde daha dikkatli davranılması gerektiğinli yazı ile bildirmektir. 
b) IKusur bildirme (kınama): Görevde ve davranışta kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir. 
c) Yönetim görevinden uzaklaştırma: öğretim elemanının yönetim görevine son vermektir, 
d) Aylık kesme: Öğretüm elemanınırı net aylığından 1/3 ünü geçmemek üzere kesinti yapıl

masıdır. 
e) Kısa süreli durdurma: Bulunulan ayılık kademe ilerlemesin'im ve derece yükselmesimim bir 

yıl süre ile durdurulmasıdır. 
f) Uzum süreli durdurma: Kademe Herlemesinıin ve derece yükselmesim'im ülç yıl süre ile dur

durulmasıdır. 
g) İGeçici olarak görevden çıkarma: Kadrosu saklı kalmak kaydıyla, bir aydan altı aya ka

dar, aylılksıız olarak geçici süre ile görevden çıkarmaktır. 
hl) Görevden çekilmiş sayma: On gündem fazla göreve gelmeyenlerin veya görevle ilişkisi ke

silmesi gerekenlerin, görevle ilişkisinıim, kemdi isteği ile olmuşcasına kesilmesidir. 
i) öğretim elemanlığı mesleğimden yikarma: Yükseköğretimi kurumlarımdaki öğretim mesle

ğimden bir daha alınmamak üzere çıkarılmadır. Bu cezaya çarptırılanlar akademik unvanlarını kullanamazlar. 
Her türlü öğrenim ve öğretim hak ve özgürlüğünü kötüye kullanarak; infsan hak ve özgürlük

lerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne veya dil, ırk, dini ve mezhep ayrımına 
dayanarak; nitelikleri Anayasalda belirtilen Cumhuriyetti ortadan kaldırmak içim her ne suretle olursa olsun 
gösteri, telkin ve propaganda yapan veya.anarşik veya ideolojik hareketlere katılan öğretim elemanları hakkın
da, hareketlerinin takdir olunacak ağırlık derecesine göre kısa süreli durdurma cezasından aşağı olmamak 
kaydıyla, yukarıdaki disiplin cezalarımdan biri uygulanır. 

Bu cezaların verileceği haller, Üniversitelerarası Kurulca hazırlanacak dfeiplin yömetlmeliğinde 
belirtilir. / 

Disiplin Soruşturmaları : 

MAIDDE 8!L Disiplin soruşturma usul ve esasları : 
a) ıBir yüksekokulun öğretim elemanla rımı ilgilendiren işlerde yüksekokul müdürü, bir fakülte

min veya bağîı birimlerinin öğretim elemanlarını ilgilendireni işlerde dekan, birden fazla fakültemin öğretim 
elemanlarımı ya da rektörlüğe bağlı kuruluşlardaki eıe marnları ilgilendiren işlerde rektör, herhangi bir disiplin 
suçu İşlendiğimi öğrenirse, konuyu gecikmeksizin başkamı bulunduğu yönetim kuruluna götürür, ilgili yönetim 
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DOKUZUNCU BOLÜM 

Disiplin ve Ceza İşleri 

Genel Esaslar : 

MADDE 53. 
a. Yükseköğretim Kurul ©aşkanı Yükseköğretim (Kurudu ile üniversite •rektörlerinin, rek

tör üniversitenin, dekan fakültenin, enstitü ve yüksekokul müdürleri enstitü ve yüksekokuUarra, bu birimle
rin genel sekreter veya sekreterleri de sekreterlik persomeiniiın diisüiplün amirleridir. Üniversite ve bağlı biıiim-
ferinfin yönıetiim kurulları aynı zaimıan'da disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin kurullarında 
profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili husus'lanın gö
rüşülmesinde de yardımcı doçentler dıisıiplıin kurullarına almmazlar. 

b. lÖğretim elemanlan, memur ve diğer personelin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin 
yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yükseköğretim Kurulunca düzenlendir. 

c. Ceza kovuşturması usul ve esaslarında, genel hükümiler uygulanır. 
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kurulu, suç duyurusunun açıkça asılsız olduğunu saptarsa, disiplin soruşturması yapılmasına yer olmadığına, 
aksi halde disiplin soruşturmasının yapılmasına karar verir ve bir veya birden fazla soruşturmacı görevlendi
rir. 

b) iSbruşturma sonunda yönetim kurulu, ya disiplin cezaisini gerektiren bir durum olmadığına 
ya da 80 nci maddemin (a) veya (b) bentlerindeki cezalardan birinin verilmesine veya diğer bentlerdeki ceza
lardan birinin verilmesine veya diğer bentlerdeki cezalardan birinin verilmesi için senatoya önerilmesine karar 
verir. Yönetim kurulu, karar vermeden önce hakkında soruşturma yapılan kimseye savunma hakkı tanır. Tanı
nan süre içinde sözlü veya yazılı savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

c) Yönetim kurulunun önerisi üzerine dosya kendisine gelen senato, öğretim üyelerinden ku
rulu üç kişilik bir inceleme komisyonu kurar. Komisyon gerekli görürse ek soruşturma yapar ve raporunu ka
rar verilmek üzere senatoya sunar. 

d. Senato, ya disiplin cezasını gerektiren bir durum olmadığına, ya da 80 nci maddede sayı
lan disiplin cezalarından birinin verilmesine karar verir. 

e. Disiplin soruşturması geciktirilmekti zin yapılır ve karara bağlanır. Bu işlemlerin geciktiril
mesi halinde, soruşturmacılar yüksekokul müdürü, dekan ve rektör sorumludur. 

f. Disiplin cezası yüksekokul müdürü, dekan veya rektör tarafından yazı ile ilgiliye bildirilir 
ve uyarma cezası hariç diğer cezalar siciline geçirilir. 

g. Rektör, dekan ve yüksekokul müdürleri ve daha alt birimlerin yöneticileri hakkındaki di
siplin soruşturması, Yükseköğretim Denetleme Kurulunca görevlendirilecek soruşturmacılar tarafından da 
yürütülür. 

İtiraz : 

MADDE 82. Yönetim Kurullarının disiplin kararlarına karşı ilgililer, kararın bildirilmesinden itibaren onbeş 
gün içinde senatoya itirazda bulunabilir. Senatoca verilen kararlar kesindir. Ayrıca yargı yolu açıktır. 

Memurların Disiplin İşleri : 

MADDE 83. Memurlar Yönünden : 
a. Yükseköğretim kurumlarırida ve üst kuruluşlarında görevli memurların disiplin işlerinde 

soruşturma yaptırma yetkisi, yüksekokullarda müdürlere, fakültelerde dekanlara, rektörlüklerde rektörlere, 
üst kuruluşlarda ise, kurul başkanlarına aittir. 

ıb. Memurlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun 125 ndi maddesinin (a), (b), (c) bentle
rinde yazılı cezalar, fakültelerde ve bağlı birimlerde çalışanlara rektörler, üst kuruluşlarda çalışanlara, baş
kanlar tarafından verilir. Aynı maddenin (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı cezalar ise fakültelerde ve bağlı ku
ruluşlarında fakülte yönetim kurulları, rektörlükler ile rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ve üst kuruluşlarda ge
nel sekreterlerin başkanlıklarında kurulacak «Memurlar Disiplin Komisyonu» tarafından verilir. 

c, Bu cezalara karşı üniversite ve bağlı kuruluşlarında üniversite yönetim kuruluna, üst kuru
luşlarda bu kurullara, oribeş gün içinde itirazda bulünalbilk. 

d, Disiplin komisyonu üyelerinin disiplin işlerinde soruşturma, üniversitelerde rektör, üst ku
ruluşlarda kurul başkanları tarafından yaptırılır. Bunlar hakkında DevM Memurları Kanununun 125 nci 
maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde yazılı cezalar rektör veya kurul başkanları tarafından, (ç), (d) ve (e)' 
bentlerinde yazılı cezalar üst kuruluşlarda kurullar, üniversitelerde üniversite yönetim kurulu tarafından ve
rilir. 

e, Rektör tarafından verilen cezalara karşı onfbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna, 
üniversite yönetim kurulu tarafından verilen cezalara karşı aynı süre içinde üniversite senatosuna, üst kuru
luşlarda ise başkanların verdiği cezalara karşı aynı süre içinde ilgili kurula itirazda bulunulaibilir. 

L Disiplin soruşturmasında, hakkında soruşturma yapılan kimseye savunmasını yapma hakkı 
verilir. Tanınan süre içinde sözlü veya yazılı savunma yapmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 
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g. (Disiplin soruşturması geciktirilmek'sizin yapılar ve karara bağlanır. 
h. Disiplin cezalan yazı ile ilgiliye bildirilir ve uyarma cezası hariç, diğer cezalar siciline ge

çirilir. 

i. Bu maddede belirtilmeyen hususlarda Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygu
lanır. 

Öğrencilerin Disiplin İşleri : 

MADDE 84. Soruşturma, Yetkiler* ve Cezalar : 
a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında, yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve 

şerefine aykırı harekette bulunan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzenini bozan, yükseköğretim men
suplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz öden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anar
şik veya ideolojik olaylara katılmak veya bu olayları 'tahrik ve teşvik suretiyle suç işledikleri kesinleşmiş ve 
mahkeme ile sabit olan öğrencilere, bu kanun ve «Öğrenci Disiplin Yönetmeliği» gereğince, uyarıma, kına
ma, bir haftadan bir aya kadar kurumdan uzaklaştırma, bir veya iki yarıyü için kurumdan uzaklaştırma 
veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. 

b. Bir fakülte veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin 
suçlarında soruşturma yaptırmaya ilgili fakülte dekanı veya yüksekokul müdürü; ceza vermeye ise ilgili fa
külte veya yüksekokulun yönetim kurulu yetkilidir. 

c. Soruşturma yaptırmaya yetkili yüksekokul müdürü veya dekan, gerektiği zaman bir veya 
birkaç soruşturmacıya soruşturma yaptırarak düzenlenecek soruşturma dosyalsını ilgili yönetim kuruluna ha
vale eder. 

d. Dekan veya yüksekokul müdürü, doğru dan uyarma cezası vermeye ve gereken hallerde ön
lem olarak hakkında soruşturma yapılan öğrenciyi üniversite binalarına girmekten menetme yetkisine sahip
tir. Bu önlemin bir haftadan fazla sürmesi halinde ilgili yönetim kurulunun karar vermesi gerekir. 

e. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenildikten sonra enıgeç bir hafta içinde başlanır ve soruştur
ma bir ay içinde sonuçlandırılır. 

f. Haikkında kovuşturma yapılan öğrenciye savunma hakkı verilir. Tanınan süre içinde savunma 
yapmayan öğrenci bu hakkından vazgieemliş sayılır. 

g. Disiplin cezalan, ilgili öğrenciye yazı ille bildiirifc Durum öğrenciye 'burs veya kredi veren 
kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseik'öğretim 'kurumundan çıkarma dışındaki cezalar ke-
sindlir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararlarına karşı on'beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna 
itiraz edilebilir. Kesinleşen ceza öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir. 

h. Bu maddeye göre yapılacak (işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu öğretim 
kuruluşunda, ilan yolluyla tebligat yapılabilir. 

i. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yük'seklöğretİrn 
Kurulu ve emniyet malkaim'larına biıldlirtilıir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir 
dalha yükseköğretim kurumuna alınmazlar. 

Cem Soruşturması : 

MADDE 85. Usul ve Esaslar : 
a. Öğretim elemanlarının ve memurların görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sı

rada işledikleri ileri sürülen suçlar üzerine ilk soruşturma üst kurulüşlarida kurul başkaniımn, üniversitelerde 
ve bağlı birimlerinde rektörün, görevlendireceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır. Rektör, dekan 
veya yüksekokul müdürlerinin işledikleri ileri sürülen suçların soruşturmacılları, Yükseköğretüm Denetıleme 
Kurulu tarafından görevlendirilir. 

b. Görevlendirilecek soruşturmacılann, en az sanığın akademik unvanına sahip bulunması şarttır. 
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Öğrencilerin Disiplin İşleri : 

MADDE 54. Soruşturma, yetkiler ve cezalar : 
a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur 

ve şerefline aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya veya dolaylı ola
rak 'kısıtlayan, kurumların sükûn, huzur ve çalışma düzeriimii bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylem
lere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıs
larına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlar da bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara, katı
lan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar kurum
dan uzaklaştırma, bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkar
ma cezaları verilir. 

b. iBir falküîte, enstitü veya yüksek okulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş olduk
ları disiplin suçlarından dolayı soruşlüurma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin ku
ruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir. 

c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma engeç onıbeş 
gün içinde sonuçlaındırılıır. 

d. (Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı verilir. Ta
nınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum, öğrenciye burs veya kredi 
veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğretim kurumundan çıkarıma kararlarına kar
şı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebEir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline 
işlettir. 

f. IBU maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı bulunduğu 
öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir. 

g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, Yük
seköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Yükseköğretim kurumundan 
çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar. 
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c. 'Bu madde hükmüne giren bir suç, fakültelerde veya yüksekokullarda işlendiğimde ve gecikme* 
sinide sakınca bulunan haillerde rdktlörlükçe duruma el konuluncaya kadar dekanlar veya müdürler önsoruş-
turma yapar ya da yaptırabilirler. 

d. 'Soruşturmacılarım öğretim elemanları hakkında düzenleyecekleri dosya rektör tarafından, rek
tör, dekan ve yüksekokul müdürleri hakkında soruşturma da Yükseköğretim Denetleme Kurulu 'başkamı tara
fından Danıştay'a gönderilir. 

e. Memurlar hakkında son soruşturmamın açılıp iaçılımamasıma üst kuruluşlarda, kurullarca, üni
versitelerde, üniversite yönetimi kurulunca karar -verilir. 'Bu karara karşl Danıştay'a başvurulabilir. 

f. Bu madde hükmüne göre gözlendirilecek soruşturmacılar tarafından yürütülen ilik soruştur
ma sırasında, bir hâkimin yapması gereken tutma, arama, zabıt gibi işlemlerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğun
da, bu hususta soruşturmacı ya da sömşturmacılarım isteği üzerine asliye ceza mahkemesinden karar alınır. 

g. Devletim ülkesi ve milletiyle 'bütünlüğü, hür demiokratiık rejim, nitelikleri Anayasa'da yazılı 
Cuimlhuriyetin ateybıine işlenen ve doğrudan Devlet güvenliği ile ilgili bulunan suçların ve suçluların kovuştu-
rutaaJsırida, yukarıda yazılı usul uygulanmaz. Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı bizzat yapar. «ve.kiö-
vuştuirma sonucuna göre yetkili mahkemede kamu, davası açar. 

ONUNCU BÖLÜM 

Güvenlik önlemleri 

Güvenliğin Sağlanması : 

MADDE 86. Yöntem : 
a. Yükseköğretim kurumlarının yöneticileri ve yönetim organları, öğrenim ve öğretim Özgürlüğü

nün korunması ve görevlerim düzenli bir şekilde yerine getirilmesi İçim mer türlü önlemi almakla yükümlüdürler, 
b. iRek'tÖr, acele halterde dekan, yüksekokul müdürü veya bağlı kuruluş yetkilileri, yükseköğretim 

kurumlarınım binaları veya ekleri içinde, kurumların imkânları İle önlenmesi mümkün görülmeyen olayların cere
yanı ihtimali karşısında, mülki İdare amirinden 'güvenlik kuvvetlerinin yardımını İsteyebilir. Bu istek derhal ye
rine 'getirilir. 

c. Güvenlik kuvvetleri; suçların ve suçlularım kövuşturulmaGi amacıyla herhangi bir davet ve iz
ne bağlı olmaksızın yükseköğretim kurumlarımın binalarına Ve eklerine, her zaimam girebilir. Bu talkdlirde, iDgii 
üniversite rektörlüğü ve üniversiteye bağh kuruluşun yöneticileri bu girişimden haberdar edilir. 

Yükseköğretim Kurumlarının Kapatılması veya Öğretime Ara Verilmesi : 

MADDE 87. Üniversiteler, fakülteler ve bunlara bağlı kuruluş ve kurumlarında ve iMilli Eğitim Bakanlığıma 
bağlı yüksekokullarda, kamu hizmıetidim, eğitim - öğretimin kısmen veya tamamen güçleşmesi hallerinde, iç dü
zeni korumak için gerekirse öğretime ve çalışmalara kısmen veya tamamen ara verilebileceği gibi, gerektiğimde 
bu kurumlar tamamen de kapatılabilir. Ara verme veya kapatma kararları : 

a. Üç güne kadar olan «ara verme önerisi, i İlgili yükseköğretim kurumu müdürünüm veya dekanı
nım rektörlük kanalıyla ya da acele hallerde doğrudan 'başvurusu üzerine, bütün üniversiteyi ilgilendiren hal
lerde rektörün başvurusu üzerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanının onayı ile kesinlieşir. Acele hallerde rek
tör, üriıVersiteye bağlı yükseköğretim kurumlarını bir gün süre ile kapatmaya yetkilidir. Bu kapatma kararımı 
onay içim derhal Yükseköğretim Kurulu Başkanına sunar. 

b. Ara verme veya kapatma süresinin üç günü aşması halinde, ilgili fakülte veya yüksekokul yö
netim kurulunum kararı ve üniversite yönetim kurulunun uygum görmesi ve önerisi üzerime Yükseköğretim Kuru
lunca karara bağlanır. 

c. Kapatma veya ara verme kararı, ilgili yükseköğretim kurumumun yöneticisi tarafından ilgili en 
büyük mülki amire derhal bildirilir. 
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d. Kapatılmış olan yüksekokul, fakülte ve üniversite binaları ile bunların eklentileri, güvenlik 
kuvvetterinoe koruıma altına alınır. 

e. 'Bu durumda, yükseköğretim üst kurul usları ve ilgili yükseköğretimi kurumlarının yetkifflerin-
ce idari; yargı organlarınca aidi somştıırmaılara ve gerekli istemlere geçilir. 

Hükümetin Yönetime El Koyması : 

MADDE 88. Üniversiteler, fakülteler ve bunlara bağlı 'kuruluş ve kurumlarında ve Mili Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksekokullarda ortaya çıkan vahim ve sürekli olaylar sonucu, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün tehli
keye düşmesıi ve tehlikenin üniversite 'organlarınca önlen ememesi veya bu organlarca alınan önlemlerin gerekten 
sonucu vermemesi hallerimde, Bakanlar Kurulu, söz konusu ünıVersite, fakülte, yüksekokul veya bunlara bağ
lı kuruluşların yönetimine Yükseköğretim Denetleme Kurulu ile Yükseköğretim Kurulunun önerisi veya görüşü 
alınmak suretiyle en çok iki 'ay süre ile el koyalbiir. 

El koyma kararı, mer defasında iki ayı geçmemek üzere, yukarıdaki fıkra, hükmüne uygun olarak 
uzatılalbiir. 

El Koyma Halinde Bakanlar Kurulunun Yetkileri : 

MADDE 89. El koyma halinde Balkanlar Kurulu aşağıdaki yetkilere samiptıir. 
a. Üniversite, fakülte, yüksekokul veya bunlara bağlı kuruluşların organlarında görevli öğretim 

elemanlarından el koyma kararının alınmasina yol açan olaylarla ilgili görülenlerin yönetim ve öğretim görevleri
ne geçici olarak son vermek ve yerlerine derhal vekile rint atamak, 

b. El koymayı gerektiren durumun doğmasına neden alanları saptamak ve bunlar hakkında ge
rekli disiplin ve ceza kovuşturmasını bu kanun hükümlerine göre başlatmak, 

c. Üniversiteyi, fakülteyi yüksekokulu ya da bağlı kuruluşları, el koyma sürestimce kısmen veya 
tamamen kapatmak 'Veya açmak, 

d. El koymayı gerektiren durumun doğmasına neden olan öğretim elemanlarını, memurları ve 
öğrencileri, üniversiteye, fakülteye, yüksekokula veya bağlı kuruluşlara gelmekten geçici olarak menetmek ve
ya men*! kaldırmak, 

e. Vekalet süresi, el koyma süresinin bitimi ve asıl olanlarım göreve başHaımalsı ile sona erer. Men 
kararlarının süresi de en çok elkoyma süresinin sonuna kadar sürer. 

ONBÎRfNCİ BÖLÜM 

Mdli Hükümler 

Gelir Kaynakları : 

MADDE 90. Yüksdköğretîrn üst kuruluşları, yüksefcÖğ retim kurumları ve bunlara bağlı birimlerin gelir kay
nakları : 

ı a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler, 
b. Özel idareler, belediyeler ve diğer kurumlarca yapılacak yardinnlar, 
,c. Alınacak harç ve ücretler, 
d. Yayın satış gelirleri, 
c Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri, 
f- Döner sermaye işlerinden elde edilecek kârlar, 
g. Bağışlar ve vasiyetler, 
h. Yükseköğretim kurum ve kuruluşlarına yaptırılacak olan araştırma, danışmanlık ve başka

ca her türlü hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Mali Hiikümfcr 

Gelir Kaynakları: • 

MADDE 55. Yüksekiöğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlaıra bağlı birimlerin gelir 
kaynakları; 

a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler, 
<b, Kurumlarca yapılacak yardımlar, 
c. Alınacak harç ve ücretler, 
d. Yayın ve satış gelinleri, 
e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri. 
f. Döner sermaye işletmelerimden elde edilecek kârlar, 
g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir. 
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Mali Kolaylıklar : 

MADDE 91. İşlem ve Usuller : 
a. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara ya

pılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kul
lanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara 
uyulur, 

b. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına makbuz 
karşılığında yapılacak nakdi 'bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname 
ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir,, 

c. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar tara
fından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile ithal edilen veya 'bağış yoluyla gelen makine, alet, cihaz, ec
za ve malzeme yurt içinde 'bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla gümrük vergisi ve buna bağlı 
vergi resim ve harçtan muaftır. 

d. Yüz !bin liraya kadar (Yüz bin lira dahil) bir hakkın ya da menfaatin terkinini gerektiren, 
maddi veya hukuk nedenlerle kovuşturulmasında yüksek dereceli mahkeme ve mercilerde incelenmesini iste
mekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya da 
uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların 'başkanları; yüz bin liradan fazlası için üst kuruluş
larda kurulların, üniversitelerde Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Danıştay Başkanlığının görüşü üze
rine Maliye Bakanlığı karar verir.. 

e. Üniversite, fakülte, yüksekokul ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından yapılan bilimsel, 
teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler 'hakkında, 2490 sayılı Kanunun hü
kümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak "bir yönetme
likte belirlenir.; 

f. Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar 
Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir, , 

İta Amirliği, Mali Denetim : 

MADDE 92< Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, genel ve katma 
bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir, 

Yükseköğretim Kurulunun, Üniversitelerarası Kurulun ve Yüksekokullararası Kurulun ita amir
leri bu kurulların başkanlarıdır. Üniversitelerde (ita amiri rektör, fakültelerde dekanlardır. 

Döner Sermaye : 

MADDE 93, Döner Sermaye İşletilmesi : 
a* Üst kuruluşlarda, üniversitelerde ve bunlara bağlı kuruluş ve birimlerde; yetkili organın 

önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek sermayenin 
miktarı bütçe kanunlarında gösterilir. 

b. Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye Ümitleri, işletme ile ilgili yönetim 
işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye 'Bakanlığının olumlu görüşü.alınmak suretiyle Yük
seköğretim Kurulunca hazırlanacak çerçeve niteliğindeki döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. Bu yönetme
lik esasları çerçevesinde üniversite senatoları kendi üniversitelerinde döner sermaye işletmesine ait esasları 
saptar ve uygular.' 

c. Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Kanunlarına tabi değildir. Ancak mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde ha
zırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Savıstaya, birer örneği de aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına verilir, 
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Mali Kolaylıklar : 

MADDE 56. İşlem ve usuller : 
a., Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Ibunlara bağlı kuruluşlara ya

pılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır, ©ağış ve vasiyetlerin 
kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan 'kayıtlara ve şartlara 
uyulur. 

b. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına mak
buz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık be
yanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazan çından indirilir. 

c Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve 
birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile ithal edilen veya bağış yoluyla gelen makine, alet, 
cihaz, ecza ve yayınlar gümrük vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan muaftır. 

d. (Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira daıhıil) !bir hakkın ya da menlfaaüin terkinini ge
rektiren, maddi veya hukuki nedenlerle 'kovuşturulma sında yüksek 'dereceli mahkeme ve mercilerde incelen
mesini istemekte yarar ibulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçil
mesine ya da uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası 
liçin üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığı'nın görüşü üzerine Ma
liye Bakanlığı ıkarar verir. 

e. Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından 
yapılan 'bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 
sayılı Artırma ve Ek'siltmıe ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

f. Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımla
rında 1050 Sayılı Mulhasebe-i Umumiye 'Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

ita Amirliği, Mali Denetim : 
MADDE 57. Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının bütçeleri, genel ve katma büt
çelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak hazırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir. 

İta amiri üst kuruluşlarda 'başkan, üniversitelerde rektördür. 'Bu yetki uygun görülen ölçüde 
gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, üst kuruluşlara bağlı birim baş
kanlarına ve üst kuruluş ve üniversite genel sekreterlerine devredilebilir^ 

Döner Sermaye : 

MADDE 58. Döner sermaye işletmesi : 
a. Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üni

versitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullarda ilgili yöndtim 'kurulunun önerisi, rektör'ün 
olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk 
sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim 
Kurulu'nun ıkararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir. 

b. Döner sermaye işletmelerinin faa liyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim 
işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde 
belirtilir. 

c. Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kulla
nılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazır
lanacak biançıo ve ekleri ile bütün gelür ve gider bölgeleri denetim için Sayıştay'a, birer örneği de aynı süre 
içinde Maliye Bakanlığına verilir. 
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ONİKİNCt BÖLÜM 

Çeşitti Hükümler 

Üniversiteye Dönüş : 

MADDE 94. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak kaydı ile öğretim elemanı iken Bakanlar Kurulu
na, yasama organı üyeliklerine seçilerek yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar, bu görevlerde geçirdikleri 
süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek unvan ve sıfatlarım ka
zanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kanun hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına dö
nebilirler, 

Oylama ve Kararların Açıklanması : 

MADDE 95. Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarla, yükseköğretim kurumlarının kurullarında ve sena
toda her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy ret sayılır. Kanunlarda, tüzük
lerde, yönetmeliklerde öngörülen seçimler ve atama kararları gizli oyla yapılır. 

Kurullarda çoğunluğun hesaplanmasında, yurt dışında görevlendirilmiş bulunanlar, sayıya katıl
mazlar. 

Kuruluşların kararlarını yalnız başkan, rektör veya dekanlar ile yetki verecekleri kimseler açık
layabilirler. Kurullarda yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı olsun veya olmasın, ku
rul dışına sızdırarak veya yayarak, kurul üyeleri lehinde veya aleyhinde davranışlara yol açtığı anlaşılan üye
ler hakkında disiplin cezası uygulanır. > 

Siyasi Partilere Girme Yasağı : 

MADDE 96. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları siyasi partilere üye olamazlar ve 'bir parti 
hesabına siyasi faaliyet gösteremezler. 

Özlük Hakları : 

MADDE 97. Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının özlük hakları konusunda bu kanunda belir
tilmeyen hususlar Yükseköğretim personel ile diğer görevliler hakkında bu kanun ile Yükseköğretim Personel 
Kanununda hüküm bulunmaması halinde genel hükümler uygulanır, 

Siciller : 

MADDE 98, Üniversiteler, fakülteler ve yüksekokullar ile bunlara bağlı kurumlarda görev alan öğretim 
elemanları ve diğer personelin sicilleri kanunlardaki genel sicil hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tutulur, özlük işleri, belirlenen düzene göre yürütülür. 
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Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya Ibölümü ile ilgili, öğretim 
üyelerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş veya birimin araç, gereç, 
araştırma ve 'diğer 'ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden ıo birimde göreVM öğretim üyeleri yararlanırlar; 
ancak her öğretim üyesinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve 
tazminat toplamının iki katını geçemez. 

ONBİRÎNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Üniversiteye Dönüş : 

MADDE 59; Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak kaydı ile öğretim elemanı iken Bakanlar Kuruluna, 
yasama oflganı üyeliklerine seçilerek yükseköğretim kurumlarımdan ayrılanlar, bu görevlerde geçirdikleri süre
ler Ihesaba katümak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, kadro ve meslek unvan ve sıfatlarını ka
zanma ile d'ligili hükümler saklı kalmak,şartıyla, bu kanun 'hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına dö
nebilirler. 

Oylama : 

MADDE 6fy Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, ıher üye oyunu kaibul veya ret yoluyla vermekle gö
revlidir. Çekimser oy ret sayılır. 

Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yarı
dan fazlasıdır. 

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uy

gulanır. 

Siyasi Partilere Girme Yasağı : 

MADDE 61. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzeydelki öğrenciler siyasi partilere 
üye olamazlar ve bir parti hesabıma siyasi faaliyet gösteremezler. Kamu yararına olan dernekler dışında, herhan
gi bir derneğe üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıdır. 

Özlük Hakları : 

MADDE 62. Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevli
lerin özlük haklan; bu kanuna göre, bu'kanunda »belirtilmeyen hususlar Üniversite Personel Kanununa, Üni
versite Personel Kanununda bulunmayan hususlar ise genel hükümler çerçevesinde düzenlenir. 

Siciller : 

MADDE 63. Üniversiteler, fakülteler, enstitü ve yüksekokullar ile bunlara bağlı kurumlarda görev alan öğ
retim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencüerin sicilleri genel hükümlere göre ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek esaslara göre 'tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik 
unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır. 
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hinler : 

MADDE 99. Öğretim elemanları yıllık izinlerini yarı yıl (sömestre) ve yaz tatillerinde kullanabilirler. Bun
ların diğer izinleri ile memurların izin işleri Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlıdır. 

Rektör, iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan 
alır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar : 

MADDE 100. 7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu 'ile ek ve değişiklikleri, 
1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
1418 sayılı Yeniden Açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin Kuruluş 

Hazırlık ve Esasları Hakkında Kanun, 
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İzinler .• 

MADDE 64. Öğretim elemanları yıllık izinlerini öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabilirler. Bunla
rın diğer izinleri ile memurların izin işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine bağlıdır. 

Rektör, iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alır. 
Üniversitede görevli herkes, ancak, bağlı olduğu disiplin amirinin izniyle görevi başından ay

rılabilir. 

Yönetmelikler : 

MADDE 65. 
a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafmdlan çıkarılacak yönetmeliklerle düzenle

nir : 
(1) Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, çalışma usulleri, üyelerinin seçimi ve yetkisinde 

olan seçim ve atamalarla ilgili hususlar, 
(2) Yükseköğretim Denetleme Kurulumun kuruluş ve işleyişi, denetleme usul ve esasları 

ilgili hususlar, 
(3) öğrenci Seçimle ve Yerleştirme Merkezinin' (kuruluşu, işleyişi, görevleri, öğrenci seç

me ve yerleştirme esasları ve öğrenci adaylarımdan alınacak kayjt ve sıınav ücretleri ve bu ücretlerle oluşa
cak fonun küllanıılmiası ile ilgili esaslar, 

(4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı d'crçenltliik, doçentlik 
ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri, 

(5) Öğretim otomanlarının yetiştirilrae esasları, 
(6) Haftalık ders yükü çalışma esasları, 
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uygulama esasları, 
(8) Ders kitaplarının ve teksirlerinin basıtoılmasınıdia uygulanacak esa'slar ve ödenecek te-

üf haklari ile Igili hususlar, ' 
(9) öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri, di

siplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurularının teşkili ve çalışması ile ilgili hususlar, 
10) Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve biriniler tarafınd,an yapılacak 

bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yaylımların gerektireceği her türlü giderlere ve üıniversitelerin in
şaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarına uygulanacak esaslar, 

<11) Öğretim elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri ile ilgili husus-
Har, 

(12) Bu kanunun uygulanması ile ilgii diğer hususlar. 
b. Aşağtıdaki hususlar Üniversıiltelerarası Kurul tarafımdan çıkarılacak yönetmeliklerle dlüzen-

lenir : 
(1) lisans üstü öğretim esasları, 
(2) Bu kanunun uygulanrnaisı ile ilgili diğer akademik hususlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 66. 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu, yürürlükten kaMınlmıştır. 
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1472 sayılı Özel Yüksekokul Öğrencilerinin Öğrenimlerine Devam Edebilmeleri İçin Açıla
cak Resma, Yüksekokullar Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1750 sayılı Üniversiteler Kanunu, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun Hükümleri : 

MADDE 101. 7355 sayılı Sosyal Hizmetler Enstitüsü Kurulmasına Dair Kanunun Sosyal Hizmetler Akade
misi ile ilgili hükümleri, 

1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nun ile ek ve değişikliklerinde yer alan üniversite kurulması ve akademik kadroları dışındaki hükümleri, 

2151 sayılı Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Açılışı ve Bu Eğitim Kuruluşu
nun Kadro Kanununun akademik kadrolara ilişkin hükümleri dışındaki 'hükümleri, yürürlükten kaldırılmıştır. 

Üniversite Kurulmasına İlişkin Hükümleri Saklı Kalan Kanunlar ': 

MADDE 102. 4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir Üniversite Kurulması Hakfkında 

Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurullmıası Haikikında Kanun ile ek 
ve değişiklikleri, 
6990 sayılı Aıta.t!ürk Üniversitesi Halkacında Kanun ile ede ve değişiklikleri, 
7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiıklkleri, 
892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulmıas'i Halklkınldlaiki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
1785 saydı Diyarbakır Üniversfrteısti Kurulması Hakkındaki, 
1786 sayılı Çulkuriöva Üniversitesi Kurulması Hakkındaki, 
1787 sayılı Anadolu Üniversiiıtesii Kurulması Halklkındalk'i. 
1788 sayılı Guirrınuriyet Üniversitesi Kurulması Hakkındakii, 
1872 sayılı İnönü. Üniversitesi Kurulması! Hakkındaki, 
1873 sayılı Dönt Üniversite Kurutoalsı Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
2175 sayılı Kaiysıerİ Üniversitesi Kurulması Hakkındaki kanunların üniversite kurutması ile ilgili 

hükümleri dışındaki tüm hükümleri ile, yükseköğretim kurumüarıyla ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hüklüknleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ek Maddeler 
istanbul Üniversitesi : 

EK MADDE 1. Edebiyat, Fen, Kimya, Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat İşletme,, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa 
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Yer Bilimleri, Veteriner ve Edirne Tıp faJküİtelerinden ve Rektörlük ile 
fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan İstanbul Üniversitesinin kuruluşunda 
olmak üzere ayrıca aşağıdaki yüksekokullardan: 

İstanbul'da yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi Fen Fakülte
sine bağlanmıştır. 
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Bazı Hükümleri Saklı Kalan Kanunlar : 

MADDE 67. Aşağıdaki kanunların ve yükseköğretim kurumlarıyla ilgili diğer kanunların bu kanuna aykı
rı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
4619 sayılı istanlbul Teknik Üniversitesi hakkında Kanun#e ek ve değişiklikleri, 
6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir Üniversite Kurulması Hak
kında Kanuni ile ele ve değişiklikleri, 
6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla İzmir'de ©ir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile 
ek ve değişiklikleri, 
6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve 'değişiklikleri, 
892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Haldundaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu. 
1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da "bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nun He ek ve değişiklikleri, 
5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile An
kara Üniversitesine 'bağlı birimlere alit kanunlar, 
5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar ve 2011 
sayılı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim1 Yardımcıları Kadro Kanunu, 
2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile, 
2336 sayılı Gülbane Askeri Tıp Akademisi Kanunu. 
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İstanbul [Teknik Üniversitesi : 

EK MADDE 2. Temel Bilimler, Mimarlık, Kimya, Gemi İnşaatı, İşletme Müfoendlisiği, Metalürji Mülhemdlis-
Kği, Inşaa't, Makine, Elektrik, Maiden, Maçka Mimarlık, Maçka inşaat, Maçka Makine veMaçka Elektrik faikülte-
lerinden ve Rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimleriniden kurulmuş olan istanbul Tek
nik Üniversitesinin kuruluşunda olmalk üzere ayrıca aşağıdaki fakülte ve yüfcsdcokuilardanı: 

a. Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haine dönüştürülerek, Sa
karya Mühendislik Fakültesi adıyla, istanbul Teknik Üniversitesine, 

ib, Zonguldak Devlet MühiendMi'kve Mimariık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek, 
Zonguldak Müihenfdisılifc Fakültesi aidıyla, İıstaınlbufl Teknik Üniversitesine, 

c, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinin Uçak Mühendisliği bölümü, fakülteye 
dönüştürülüp genişletilerek, Uzay ve Uçak Mühendisliği FaJkültesi adıyla, istanbul Teknik Üniversitesine, 

d. Milli Eğitim Bakanlığına bağh istanbul Kandilli Rasathanesi Uzay ve Uçak Mühen
disliği Fakültesine, bağlanmışlardır. 

Boğaziçi Üniversitesi : 

EK MADDE 3. Temel Bilimler, idari Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinden ve Rektörlük ile fakülte
lere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Boğaziçi Üniversitesinin kuruluşuna yeni 
bir bağlantı yapılmamıştır. 

Marmara Üniversitesi : 

EK MADDE 4. istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi; Ticari Bilimler, işletme Fakülteleri, Ticari 
Bilimler Fakültesi, işletme Fakültesi, adlarıyla; Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fa
kültesi birleştirilerek Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi adıyla; iktisat Fakültesi ile Siyasal Bilimler Fakültesi 
birleştirilerek Ekonomi ve idari Bilimler Fakültesi adıyla, yeni kurulan üniversitenin fakülteleri olmak üze
re, üniversite haline dönüştürülmüş ve istanbul'da Marmara Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurul
muştur. 

istanbul iktisadi ve Ticari tümler Akademisine bağh Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yük
sek Okulu aynı adla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, bağlanmıştır. 

Yıldız Üniversitesi : 

EK MADDE 5. istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi; Mimarlık, inşaat, Harita-Ka-
dastro, Temel Bilimler, Makine, Elektrik ve Kimya fakülteleri, yeni kurulan üniversitenin fakülteleri olmak 
üzere, üniversite haline dönüştürülmüş ve istanbul'da Yıldız Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurul
muştur. 

a. istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Işık Mühendislik Fakültesi, 
Galatasaray Mühendislik Fakültesi, Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Vatan Mühendislik 
Fakültesi, öğretim elemanları ile öğrencileri aynı daldaki diğer fakültelerin ilgili bölümlerine Yıldız Üni
versitesi Rektörlüğünce nakledilir. 

b. Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülteye dönüştürülerek, Ko
caeli Mühendislik Fakültesi adıyla, Yıldız Üniversitesine, 

c. Edirne Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülteye dönüştürülerek, Edirne 
Mühendislik Mimarlık Fakültesi adıyla, Yıldız Üniversitesine, bağlanmışlardır. 

Güzel Sanatlar Üniversitesi : 

EK MADDE 6. Aşağıdaki Yükseköğretim Kurumlarını içine alan, istanbul'da Güzel Sanatlar Üniversitesi 
adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur : 
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a. Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi, Plastik Sanatlar Fakültesi, 
Endüstri Sanatları Fakültesi, Temel Sanat ve Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Üniversitesine, 

b. Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanat Tarihi ve Araştırma Enstitüsü, Devlet Resim 
ve Heykel Müzesi, Sinema ve Televizyon Enstitüsü Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne, bağlanmış
lardır. 

Ankara Üniversitesi : 

EK MADDE 7. Dil ve Tarih Coğrafya, Fen, Eğitim, İlahiyat, Siyasal Bilgiler, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, 
Eczacılık, Ziraat ve Veteriner fakültelerinden ve Rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve di
ğer birimlerden kurulmuş olan Ankara Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki yüksek
okullardan : 

a. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Diplıoma Sonrası Yüksekokulu ıboiüim haline dö
nüştürülerek, aynı fakülteye, 

b. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Uzmanlığı Yüksekokulu bölüm 
haline dönüştürülerek, aynı fakülteye, bağlanmışlardır. 

Hacettepe Üniversitesi : 

EK MADDE 8. Fen, Sosyal ve İdari Bilimler, Kimya, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık 
Bilimleri ve Mezunıiyet Sonrası, Eğitim fakültelerimden ve Rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü 
ve diğer birimlerden kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki 
yüksekokullardan : 

a. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsü, bölüm 
haline dönüştürülerek Hacettepe Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Okuluna, 

b. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, Hacettepe 
Üniversitenin aynı adla Yüksekokulu ile birleştirilerek, Sağlık Yönetimi Yüksekokulu adıyla, Hacettepe 
Üniversitesi Rektörlüğüne, bağlanmışlardır. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 

EK MADDE 9. Fen ve Edebiyat, İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Gaziantep Mühen'dislik ve Mer
sin Deniz Bilimleri fakültelerin'den ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden 
kurulmuş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kumlusuna, yeni bir bağlantı yapılmamıştır. 

Gazi Üniversitesi : 

EK MADDE 10. Aşağıdaki yükseköğretim kurumlarını içine alan Ankara'da Gazi Üniversitesi adıyla, yeni 
bir üniversite kurulmuştur : 

a. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Ekonomi Fakültesi, İşletme Fakültesi, 
Maliye Fakültesi, İstatistik Ve Temel Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi aynı adlarla; Diş Hekim
liği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Tıp Fakültesi birleştirilerek, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi adıyla, 
Gazi Üniversitesine, . 

b. Ankara Devlet Mühen'd&lik ve Mimarlık Akademisinin Makine Fakültesi, Elektrik 
Fakültösi ve İnşaat Fakültesi birleştirilerek Mühendislik Fakültesi adıyla, Mimarlık Fakültesi aynı adla, 
Kimya Fakültesi ile İşletme Fakültesi birleştirilerek Kimya - İşletme Fakültesi adıyla, Gazi Üniversitesine, 

c. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu, aynı 
adla, Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesine, 

d. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka'demisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 
aynı adla, Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesine,' 
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e) Ankara iktisadi ve Ticari Mmler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu 
ile Maliye Bakanlığına bağlı Maliye Meslek Yüksekokulu birleştirilerek Mali Bilimler ve Muhasebe Yük
sekokulu adıyla Gazi Üniversitesi Maliye Fakültesine, 

t. Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Gazetecilik ve Halikla ilişkiler Yükseko
kulu ile Bolü Sevk ve İdarecilik Yüksekokulu aynı adlarla Gazi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesine, 
bağlanmışlardır. 

Ege Üniversitesi : 

BK MADDB 11, Fen, Mühendislik, Tıp, Eczacılık, Güzel Sanatlar, Sosyal Bilimler, Hukuk, IktîSat, Diş 
Hekimliği, Tekstil ve Gıda Fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer 
birimlerden kurulmuş olan Bge Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere aşağıdaki fakülte ve yüksekokullar
dan: 

a. Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Deniz Bilimler Teknolojisi Enstitüsü, Fen Fakül
tesine bağlı Hidro Biyoloji Enstitüsü, Makine Fakültesine bağlı Gemi Mühendisliği bölümü, bir araya getiri
lerek, Demiz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi adıyla yeni bir fakülteye dönüştürülerek Bge Üniversitesine, 

b. İzmir'de yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu ile Deniz işletmeciliği ve Yönetimi 
Yüksekokulu, Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesine, 

c Denizli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek, 
Denizli Mühendislik Fakültesi adıyla Ege Üniversitesine, 

d. Bge Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Atom Enerjisi Enstitüsü yüksekokul haline dö
nüştürülerek, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, 

e- Bge Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi birleştirilerek 
Fen Fakültesi adıyla; Makine Fakültesi, inşaat Fakültesi birleştirilerek Mühendislik Fakültesi adıyla; Bge 
Tıp Fakültesi ile İzmir Tıp Fakültesi birleştirilerek TıpFakıültesi adıyla, Bge Üniversitesine, bağlanmışlardır. 

Bursa Üniversitesi : 

EK MADDE 12. İktisadi ve Sosyal Bilimler, Makine, Elektrik, Tıp, Veteriner ve Ziraat fakültelerinden 
ve Rektörlük ille faikiiltetere bağlı yüksekokul, ensititü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Bursa Üniversitesi
nin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki fakülte ve yüksekokullardan : 

a. Bursa iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi fakülte haline dönüştürülerek işletme Fa
kültesi ve iktisat Fakültesi adlarıyla iki ayrı fakülte halinde Bursa Üniversitesine, 

b. Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek 
Balıkesir Mühendislik Fakültesi adıyla Bursa Üniversitesine, 

c. Çanakkale'de yeni kurulan Çanakkale Uygulamalı Temel Bilimler Fakültesi Bursa 
Üniversitesine, 

d. Bursa iktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm 
Yüksekokulu aynı adla, Bursa Üniversitesi işletme Fakültesine, bağlanmışlardır. 

Anadolu Üniversitesi : 

BK MADDE 13. Fen Fakültesi ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimler
den kurulmuş olan Anadolu Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki fakültelerden : 

a- Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eskişehir iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisi Sağlık Bilimleri Fakültesi birleştirilerek Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, adıyla, Ana
dolu Üniversitesine, 

b- Eskişehir iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin, işletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, 
Afyon Mali Bilimler Fakültesi, Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi aynı adlarla ve Endüstri Bilimleri Fa-
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kültesi ile İletişim Bilimleri Fakültesi birleştirilerek ve Çevre Eğitim ve Kültürel Çalışmalar Enstitüsü ile bir
likte Açık Eğitim - öğretim Fakültesi adıyla Anadolu Üniversitesine, 

c Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine - Elektrik Fakültesi 
ve İnşaat - Maden Fakültesi olarak iki ayrı fakülte halinde Anadolu Üniversitesine, bağlanmışlardır. 

Selçuk Üniversitesi : 

EK MADDE 14. Edebiyat, Fen, Tıp, Ziraat ve Veteriner fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı 
yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Selçuk Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrı
ca aşağıdaki fakültelerden : 

Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek Mi
marlık ve Mühendislik Fakültesi adıyla Selçuk Üniversitesine, bağlanmıştır. 

Çukurova Üniversitesi : 

EK MADDE 15. Temel Bilimler, idari Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Ziraat fakültelerinden ve 
rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Çukurova Üniversite
sinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki fakülte ve yüksekokullardan : 

a. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi ve İşletme Fakültesi 
adlarıyla iki ayrı fakülte haline dönüştürülerek Çukurova Üniversitesine, 

b. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Mersin Turizm ve İşletmecilik 
Yüksekokulu, Turizm ve işletmecilik Yüksekokulu adıyla Çukurova Üniversitesi işletme Fakültesine, 

c. Adana'da Su Ürünleri Yüksekokulu adıyla, yeni bir yüksekokul kurularak, Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesine, 

dj Adana iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Çukur
ova Üniversitesi Mühendislik Fakültesine katılmış ve bağlanmışlardır. 

Kayseri Üniversitesi : 

EK MADDE 16. Gevher Nesibe Tıp ve işletme fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksek
okul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Kayseri Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca 
aşağıdaki fakülte ve yüksekokullardan : 

a< Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek 
Mühendislik Fakültesi adıyla, Kayseri Üniversitesine, 

bj Kayseri'de yeni kurulan Turizm Yüksekokulu, Kayseri Üniversitesi işletme Fakültesine, 
bağlanmışlardır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi : 

EK MADDE 17. Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Ziraat fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere 
bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kuruluşunda ol
mak üzere ayrıca aşağıdaki yüksekokullardan : 

a. Sinop'ta yeni kurulan Su Ürünleri Yüksekokulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesine, bağlanmıştır. 

b. Ondokuz Mayıs Üniversitesi gelişmesini tamamlayıncaya kadar, Hacettepe Üniversitesin
ce desteklenmeye devam olunur. 
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Cumhuriyet Üniversitesi : 

EK MADDE 18, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, 
enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşuna, yeni bir bağlantı yapılma
mıştır. 

Bu üniversite kuruluşuna ilişkin mevcut statüsünü koruyarak gelişmesini tamamlayınca
ya kadar, Hacettepe Üniversitesince desteklenmeye devam olunur. 

înönü Üniversitesi : 

EIK MADDE 19. Temel Bilimler ve Eğitim fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, 
enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan inönü Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki 
yüksekokullardan : 

, a< Adana iktisadi ve Ticari ilimler Akademisine bağlı Malatya iktisadi ve Ticari ilim
ler Yüksekokulu, iktisadi ve Ticari Bilimler Yüksekokulu adıyla, inönü Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi
ne bağlanmıştır. , 

b. inönü Üniversitesi kuruluş ve gelişmesini tamamlayıncaya kadar Ankara Üniversite
since desteklenmesine devam olunur. 

Fırat Üniversitesi : 

EK MADDE 20.. Edebiyat, Fen, Tıp ve Veteriner fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksek
okul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Fırat Ünâlveıisâteısiniin kuruluşumda olmak üzere ayrıca aşağı
daki fakülte ve yüksekokullardan : 

a. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, fakülte haline dönüştürülerek 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi adıyla, Fırat Üniversitesine, 

b. Fırat Üniversitesi Balıkçılık Fakültesi, Yüksekokula dönüştürülerek Su Ürünleri Yük
sekokulu adıyla, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine, bağlanmışlardır. 

Diyarbakır Üniversitesi : 

EK MADDE 21. Fen, Tıp, Diş Hekimliği ve Urfa Ziraat fakültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı 
yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Diyarbakır Üniversitesinin kuruluşuma, yeni bir bağ
lantı yapılmamıştır, 

Atatürk Üniversitesi : 

EK MADDE 22. Edebiyat, Fen, islam Bilimleri, Tıp, Diş Hekimliği, işletme, Ziraat ve Kars Veteriner fa
kültelerinden ve rektörlük ile fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Ata
türk Üniversitesinin kuruluşunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki fakülteden : 

Atatürk Üniversitesi Islami ilimler Fakültesinin adı islam Bilimleri Fakültesi olarak de
ğiştirilmiştir.; 

Karadeniz Üniversitesi : 

EK MADDE 23. Karadeniz Teknik Üniversitesinin adı Karadeniz Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Te
mel Bilimler, inşaat - Mimarlık, Makine, - Elektrik, Orman ve Yer Bilimleri fakültelerinden ve rektörlük ile 
fakültelere bağlı yüksekokul, enstitü ve diğer birimlerden kurulmuş olan Karadeniz Üniversitesinin kurulu
şunda olmak üzere ayrıca aşağıdaki fakülte ve yüksekokullardan : 
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a. Hacettepe Üniversitesine bağh Trabzon Tıp Fakültesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi birleştirilerek Tıp Fakültesi adıyla Karadeniz Üniversitesine, 

ıb. Trabzon iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Ekonomi Fakültesi ve işletme Fakültesi 
adlarıyla, iki ayrı fakülte haline dönüştürülerek Karadeniz Üniversitesine, 

c. Sürmene'de Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu adıyla, bir yüksek
okul kurularak Karadeniz Üniversitesi rektörlüğüne, 'bağlanmışlardır. 

Akdeniz Üniversitesi : 

EK MADDE 24, Aşağıdaki yükseköğretim kurumlarını içine alan, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi adıyla, 
yeni bir üniversite kurulmuştur : 

a. Ankara Üniversitesine bağh Antalya Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi adıyla Akdeniz Üni
versitesine, 

b. İsparta Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi fakülte haline dönüştürülerek 
İsparta Mühendislik Fakültesi adıyla, Akdeniz Üniversitesine, 

c. Antalya'da yeni kurulan Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesine, 
•d. Antalya'da yeni kurulan Turizm ve işletmecilik Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi 

Rektörlüğüne, bağlanmışlardır. 
Akdeniz Üniversitesinin kuruluşu tamamlanıp, gelişmesi sağlanıncaya kadar, Ankara Üni

versitesince desteklenir. 

Yüzüncü Ytl Üniversitesi : 

EK MADDE 25. Aşağıdaki yükseköğretim kurumlarını içine alan, Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi adıyla 
yeni 'bir üniversite kurulmuştur. 

a. Atatürk Üniversitesi Van Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen •> Edebiyat Fakültesi adıyla, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesine, 

b. Van'da yeni kurulan Ziraat Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesine, 'bağlanmışlardır. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinin kuruluşu tamamlanıp, gelişmesi sağlanıncaya kadar, Ankara 

Üniversitesince desteklenir. 

EK MADDE 26. Gençlk ve Spor Bakanlığına bağlı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi lağvedilmiştir. öğ
retim elemanları ile öğrencilerinim düğer Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına aakiedimesli, Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla yapılır. 

EK MADDE 27. Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü Sevk ve idarecilik Yüksekokuluna1981-1982 
öğretim yılında öğrenci alınmaz. Bu yüksekokul öğrencilerinin eğitim - öğretimini tamamlattıktan sonra lağ
vedilir. Bu öğretim yılından sonra yüksekokulla ilişkisi kalan öğrenciler, Gazi Ün'ivertsiitesi Yönetim Bilimleri 
fakültesine nakledilir, öğretini ve işlemleri bu fakültede tamamlanır. 

EK MADDE 28. Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağh istanbul Tütün Eksperleri Yüksekokulu ayını adla; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağh Sosyal Hizmetler Akademisi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu adıy
la;. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Harita ve Kadastro Yüksekokulu aynı adla; 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi, yüksekokula dönüştürülerek 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu adıyla, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi yüksekokul haline dönüş
türülerek ve Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile birleştirilerek, Manisa Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu adıyla; Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmışlardır. 
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. !Bu kanunun yayımı tarilhinde görevleri başında bulunan üniversite rdktförleri, fakülte 
dekanları, yüksekokul müdürleri, ıbölüm başkanları ve 'bunların yardımcıları ile senato, üniversite yönetim ku
rulu, fakülte ve yüksekokulların kurulları ile yönetiim kurulları üyelerinin görevleri sona erer. Ancalk, bu kaL 

nuna uygun olarak yöneticiiilk ve organlara yeni seçim ve atama işlemleri yapılıncaya kadar görevlerine devam 
ederler, 

GEÇİCİ MADDE 2. (Bu kanun kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Üni
versitelerarası Kurul ve Yüksekoikuilararası Kurul üç ay 'içinde yükseiköğretim kurumlarına alüt diğer organlar 
ve kuruluşlar altı ay içinde kuruluş ve işleyişlerini bu kanun hükümlerine uygun oüaralk düzenlerler. 

Bu kurullar oluşuncaya kadar Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Ku
rulu ve Yüksekökullararası Kurulun görev yetkileri Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. Yükseköğretim Kurulu ile Yülksekakullararası Kurulun genel sekreterlik kadroları, ça
lışma yeri ve bütçesi sağlanıp işe başlayıncaya kadar; «dkreterlflk hizmetleri, Mili' Eğitim Bakanlığınca oluştu
rulacak geçici bir hizmet grulbu (tarafından yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADÜE 4. Bu kanonun yayımı tarihinden önce 1750 sayılı Kanun uyarınca tüzellklişıilifc verıtaiş 
olan yüksekokulların, tüzelkişilikleri, bu fcanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay dlalha geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. IBu kanunun yayımı tarilhinde «iBnstitü» adı altında eğitim - öğretim yapmakta olan 
ve öğrencisi 'bulunan yükseköğretim 'kurumları bu kanunun yayımı tarihlinden itibaren dört ay içinde durumları
nı bu kanun hükümlerine göre düzenlerler. 

GEÇİCİ MADDE 6, Bu kanunun yayımı tarihinden önce, üniversiteler ve akademiler kanunu uyarınca do
çentlik ve profesörlük unvanı aülmak üzere başvurmuş 'kaJbul edilmiş olanlardan, doktora veya tıpta uzmanlık 
unvanı almış olanlar ile 1981 yılı içinde önceki kanun hükümlerine göre doçentlik ve profesörlük için öngörü
len çalışma süresini tamamlayacak olanların Ikadroya atanma dışındaki işlemleri, önceki kanunlara göre yürü
tülür. 

GEÇİCİ MADDE 7. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte doçentlikte dört yılını doldurmuş dLaınlar 61 nci 
maddedeki iki yıllık zorunlu hizmetlerini Yükseköğretim Kurulunun saptayacağı esaslara göre 1985 Temmuzuna 
kadar isterlerse yapmayabilirler. Ancak bu hizmeti profesörlükte üç yıl olaralk yaparlar. 

GEÇİCİ MADDE 8. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, üniversiteler ve akademiler kanunlarına 
göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları saklı
dır. Ancak doktorası bulunmayan doçentler bu kanuna göre doktora yapmadıkça doktora çalışması yap
tıramazlar ve profesörlük için başvuramazlar. 

GEÇİCİ MADDE 9. 13u kanunun yayımı tarihinde mevcut öğretim üye veya öğretim yardımcısı kadro
larında geçici oiirak çalışmakta olan öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri hakkında bu kanunun 47 
veya 48 nci maddeleri uyarınca işlem yapılır. Bu kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren iki yıl içinde anı
lan maddtler uyannea bir kadroya atanmayan veya ders saati başına ücret ödenmek üzere sözleşme yapıl
mayanların görevlerine son verilmiş sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 10. Bu kanunun öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu kanun hükümlerine uymayan 
mevcut tüzük ve yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden başlayarak en geç bir yıl içinde yeniden düzen
lenip, yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna 
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
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ONİKİNCÎ BÖLÜM 
I 

Geçici Maddeler 

GEÇİCİ MADDB 1. Bu kanunun yayımı tarihinde görevi başında 'bulunan Üniversitelerarası Kurul, Sena
to, üniversite yönetim kurulu, fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları bu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihte lağvedilir ve bu kanun hükümlerine göre yeniden kurulurlar, 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev başında bulunan üniversite rektörlerinin 
görevleri 31 Temmuz 1982 günü, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin görevleri ise 
31 Ağustos» 1982 günü sona erer. Bu tarihlerde göreve başlamak üzere bu kanun uyarınca atamalar yapılır^ 
Bunlardan bu tarihlerden önce görevden alınan veya herhangi bir nedenle ayrılanların yerine bu kanun hü
kümlerine göre atamalar yapılır ve bunların görevleri, atamaların yapıldığı 31 Temmuz 1982 ve 31 Ağustos 
1982 günü sona erer. 

GEÇİCİ MADDE 2& Yükseköğretim Kurulu bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 
kurulur* 

GEÇİCİ MADDE 3. Yükseköğretim Kurulunun genel sekreterlik kadroları, çalışma yeri ve 'bütçesi sağla
nıp işe başlayıncaya kadar sekreterililk hizmetleri için mevcut Üniversitelerarası Kurulun Sekreteryası Yük
seköğretim Kurulu Başkana emrine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. Yükseköğretim Kurulu üyelerinden dörtte birinin, Yükseköğretim Denetleme Kurulu
nun üyelerinden üçte birinin her iki yılda bir hangilerinin yenileneceği, ilk ikinci, dördüncü ve altıncı yıl 
sonunda ad çekme suretiyle belirlenir-

a. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yenilenme usulü; 
(1) Devlet Başkam tarafından seçilenlerin dörtte biri, 
1(2) Bakanlar Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri, 
(3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte biri, 
Arasından ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır. 

b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin yemlenme usulü; 

(1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş Profesör ile Milli Eğitim Bakanlı
ğınca seçilenlerin üçte biri, 

((2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca seçi
lenlerin üçte biri, 

Arasından ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır,, 

GEÇİCİ MADDE 5. Bu kanunun öngördüğü yönetmelikler ile bu kanun hükümlerine uymayan mevcut 
tüzük ve yönetmelikler, kanunun yayımı tarihinden başlayarak dokuz ay içinde yeniden düzenlenip, yürürlü
ğe konur. Bu düzenleme sonuçlanııncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 6. Bu Ikanumun yürürlüğe girmesinden önce, üniversiteler ve akademiller kanunlarına gö« 
re değişik kuramlarda kazanimış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 7. Bu kanunun yürüdüğe girmesiyle birilikte Yükseköğretim Kurulu ıtarafından yeni kad
rolar tespit edilinceye kadar, Yükseköğretim Kurulunun izni oinadiıikça mevcut boş kadrolara atoma ya
pılamaz. 
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GEÇÎCÎ MADDE 11. Bu kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık unvanı almış olup, do
çentlik sınavına girmek ve bu unvanı almak amacıyla başvurmuş olanlardan, bu işlemle ilgili, yabancı dil 
sınavı, tez, kollokyum ve deneme dersi safhalarından bir veya bir kaçını başaran fakat süresi içinde doçent
lik unvanını alamayanlara, geri kalan safhalarını tamamlayabilmeleri için, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl daha süre tanınır. 

GEÇlCl MADDE 12. Doktor ya da tıpta uzman unvanını kazananlarda, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte sekiz yıllık hizmet süresini doldurmuş ve doçentlik sınavını kazanamamış olan asistanlara, iki yıl
lık ek süre tanınır. Bu süre içinde doçent unvanını alamayanların kurumları ile ilişkileri kesilir. 37 nci madde
nin birinci fıkrasında sözü geçen uzatma hükümleri bunlar için de geçerlidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 13. Bu kanun ile, ad ve statü değişikliğine uğrayan yükseköğretim kurumlarının mev
cut öğrencileri, kurumlarının yeni aldığı ad ve statüye göre o kurumun öğrencisi olurlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 14. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğ
rencilere, her ders için üç sınav hakkı daha tanınır. 

GEÇÎCÎ MADDE 15. «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» taşınır malları, her 
türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrolarıyla ibirJİMe Yüksdköğreltiim Kumluna devrâdilim'iş ve bağ
lanmıştır. 

Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin taşınmaz malları, bu 
kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren Hazineye inti kal eder. 

GEÇÎCÎ MADDE 16. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, ideal kadrolar belirleninceye kadar, 
Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça mevcut boş kadrolara atanamazlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 17. «Yükseköğretim Personel Kanunu» çıkarılıncaya kadar, 1765 sayılı kanunun ve bu 
kanun kapsamına giren yüksek öğretim kurumları ile ilgili diğer kanunların personel ve özlük haklarına 
ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 18* Bu kanun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarında 
görevli öğretim elemanları ile yönetim personelinden aylıkları ve kadro unvanları değişmeyenler, yeniden 
atanmaları yapılmaksızın bu kurumun elemanı olarak görevlerine devam ederler ve önceki aylık ve ücret
lerini alırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. Bu kanunun yayımı tarihinden önce İktisadı ve Ticari ilimler Akademileri ile 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri başkanlıklarında, fakültelerinde, yüksekokullarında ve kadro 
değişikliklerini, ilgili üniversite senatosunun oluşturacağı bir komisyon, üç ay içinde genel hükümlere göre 
saptayarak rektörlüğe öneride bulunur. 

Bu personel, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren, yöneticilerin verecekleri gö
revleri yapmak kaydı ile bir yıl daha işgal ettikleri kadrolardan maaş almaya devam ederler. Bu sürenin 
sonunda yeni görevlere atanmamış bulunan personel hakkında kadroları kaldırılan Devlet memurlarına 
ilişkin hükümler uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 20. 1750 ve 1765 sayılı kanunların kapsamı dışında olup, bu kanun kapsamına alman 
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin Yükseköğretim Personel kanunu çı
karılıncaya kadar, eski statüleri ile aylık ve ücretleri nin ödenmesine devam edilir. 
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GEÇİCİ MADDE 8. Bu kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat çerçevesinde doçentlik ve profesör
lük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile, 31 Arahk 1981 tarihine kadar 
yine önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların baş
vurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürü
tülür. 

GEÇİCİ MADDE 9. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte \ bu kanun kapsamlına giren yükseköğretim, ku-
rumlarının asistan kadrolarına atanmış olarak doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi için çalışmalarda bulu
nanlar bu 'kadrolarda bir yıl süre ile bu kanun hükümlerine göre araştırına görevlisi olarak çalıştın'laibiHrler. 
Bunların bu kadrolara yenliden atannDalları her yıl ilgili yönetim kurullarınca karara 'bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 10. Bu kanunun yayıma tarihinde, öğretim elemanları ve yönetim personedinden, bağlı 
olduklar! kurumun adı veyta statüsü değişenler ite kaldırılarilar yeni kadrolar belrlenip atamalar yapılıncaya 
kadar eslki kurumlarının kadro aylıklarını almaya devam ederler. 

GEÇlCt MADDE 11. Bu kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık unvanı almış olup, do
çentlik sınavına girmek ve bu unvanı almak amacıyla başvurmuş olanlardan, bu işlemle liligilıi, yabancı dil sı
navı, tez, kolokyum ve deneme dersıi safhalarından bir veya bir kaçını başaran fakat süresi içinde doçent
lik unvanını alamayanlara, geri kalan safhalarını tamamlayabilmeleri iÇiin, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl daha süre tanınır. 

GEÇİCİ MADDE 12, iBu kanun yürürlüğe girdikten sonra, kaldıro ile ilgili kanun çıkıncaya kadar yardım
cı doçentliğe seçilenler asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 13. Bu kanun ile, ad ve statü derişikliğinle uğrayan yükseköğretim kurumlarının mev
cut öğrencileri, kurumlarımın yeni aldığı ad ve statüye göre o kurumun öğrencisi olurlar. 

GEÇlCl MADDE 14. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğrenim kürumlanında kayıtlı öğrenci
lere derslerin sınavlarına katılma sayısına bakılmaksızın her derstlen yeniden iki sınav hakkı daha tanınır. İki 
müteakip sınav döneminde herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. 

GEÇlCl MADDE 15. Yükseköğretim Personel Kanunu çıkarılıncaya kadar, 1765 bayılt Kanun kapsamına 
giren yükseköğretim kurumları 'ile ilgili diğer kanunla 'm personel ve özlük haklarına ilişkin hükümlerinin 
uygulanlmasıria devam olunur. 

GEÇlCl MADDE 16. Bu kanun kapsamına alınan yükseköğretifoı kuramlarında ve üst kuruluşlarında gö
revli öğretim elemanları ile personelden aylıkları ve kaldro unvanları değişmeyenler, yeniden atanmaları ya
pılmaksızın bu kurumun elemanı olarak görevlerine devam ederler ve önceki aylık ve ücretlerini alırlar. 

GEÇlCt MADDE 17. Bu kanunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta uzmanlık yetkisine sahip olup-
ta bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak; 

a. Asistan unvanı ile çalışanların bir yıl zarfında, bu kanun hükümlerine uygun ola
rak, yardımcı doçentliğe yükseltilmeleri ve atanmaları yapılmadığı takdirde kurumları ile ilişikleri kesilir; 

b. Başka bir unvan ile öğretim yardımcısı olarak çalışanlardan, ya görevlerini sür
dürmeleri veya yukarıdaki (a) fıkrası esaslarına göre, yardımcı doçentlik için başvurmaları, istenir. 

Bunlardan, öğretim yardımcısı olarak göreve devam etmek isteyenlerin sayısı kadro
ları aşarsa, ilgili yönetim kurulunun siciller üzerinden yapacağı tetkik sonucuna göre, fazla olanların kurum
ları ile ilişikleri kesilir. 
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GEÇÎCl MADDE 21. 1750 ve 1765 sayılı kanunlar kapsamı dışında olup bu kanun kapsamına alman 
yükseköğretim kurumlan öğretmenlerinin Yüksek öğretim Personel kanunu çıkıncaya ve bütçelerinde yeni 
duruma uygun düzenleme yapılıncaya kadar kadro, aylık, ek ödeme ve diğer özlük hakları ile kurumların 
her türlü giderleri eski kurumlarınca cari yıl bütçesi esaslarına göre ödenmeye devam olunur. 

Ancak, statü ve bağlantı değiştiren kurumların kadro ihtiyaçları, yeni kadro kanun
ları çıkıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulunun istemi üzerine, eski kurumlarınca karşılanmaya devam 
olunur. 

GEÇÎCl MADDE 22. Ortöa Doğu Teknik Üniversitesi ite Boğaziçi Üniversitesinde halen çalışmakta olan 
öğretim elemanları içtin kadlro sağlanıp genel hükümlere göre intibakları yapılıncaya kadar bu personele eski 
statülerime göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak intibak sonucunda bu akademik personelin gi-
rdbiDecdderi derece ve kademelerde alacakları aylık tutarı ile her türlü tazminat ve yanı ödemeler toplamı, 
eslki statülerine göre aldıkları ücretten az olduğu taktirde aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanunun 
yürüdüğe girdiği tarilhıten itibaren iki yılı aşimamak şartı ile tazminat peklimde! ödenir.! 

GEÇÎCl MADDE 23. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarlih'te, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde en az bir yıl 
siüre ile yardımcı profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar, geçici öğretim görevlisi olarak görevle* 
rime en fazla beş yıl süre ile devam ederler. 

GEÇtCÎ MADB 24., 33u kanunun - yürürlüğe gjirdaği tarihte Orta Doğu Tek.mik Üniversitesinde sigortalı ola
rak çalışmakta olan yönetim personelinin, 657 saıyıîı Devlet Memurları Kanunu hüMimlertine göre in€lbafldıarı-
m yapmak üzere, üniversite rektörlüğünce üç ay içimde bir intibak komıisyomu kurulur. Bu komisyon ilgili 
personelin kurumlarım inceleyerek komisyonun kuruluş 'tarihinden itibaren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne 
önerMe bulunur. İntibaklar bu kanunun yayımı tarihlinden itibaren bir yıl içinde yapılır. 

Bu personel bu süre içlim <dle eslki statülerine göre ücret almaya devam ederler, 

GEÇİCİ MADDE 25. IBu kanunun kapsamına alınan yükseköğretimi kurumlarınida en az dıöırft yıllık yüksek
öğrenim görmüş olup, bu kuramlarda öğretmenlik yapmakta olan ve görevlerlini ders verme, atölye uygulaması 
yapma ve seminer yöneltme ydtlkisi ile sürdürenlerin durumu, Üniversitelerarası veya Yüksefedkullarara&ı Ku
rulun saptayacağı asaslara göre, bu kurallarda çeşitli bilim kollarında kurulan intibak komisyonlarınca alltı ay 
içinde incelenir ve 48 nci madde hükmüne göre öğretim görevlisi olarak hizmete devam edip edemeyecekleri 
saptanır. 

Öğretim görevliliğine intibakı uıygıun görülenler, bağlı bulunduğu fakülte ya da yüksekokul 
yönetim kurulunun önerimi ve Mıiffi Eğitim Balkanının onayı ile öğretim görevlisi olarak atanırlar. 

Durumları bu kanunun 48 nci maddesine uymayan ve bu maddeye göre intibakları yapıla
mayanlardan Sicil durumları ve öğretime yararlılıkları uygum bulunanlar 1990 mali yılı sonuna kadar eski sta
tü, hak ve kadrolarına sahlip olarak görevlerine öğretmen olarak devam ederler. Bunlardan isteyenlerin, Miili 
Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim kurumlarına atamaları! yapılır. 

İntibak komiisyöinitarı her aDtı ayda bir toplanarak bu öğretmenlerden müracaat edenlerin 
intibak durumunu inceler ve karara bağlar. 

ıBelkltilen sürenin sonuna kadar, durumları 48 nci madde hütomıüine uymayanların, kurum
lan ile ilişkileri kesilir. 

GEÇİCİ MADDE 26. Bu kamunun kapsamınla alınan yükseköğretim kurumlarında müzik, resim, heykel ve 
beden eğitimi gibi özel yetenek isteyen alanlarda öğretmenlik yapmakta olanların intibak işlemi, dört yıllık 
yükıseköğrenlim görmüş olma şartı yerine, yüklsekö'ğren/im görmüş olma şartıyle, geçici 25 nci madde hıülkmıüne 
göre yapılır. Bu gibi öğretmenlerden mastar ve doktora yapmış olanlardan dört yıllık yükseköğretim görmüş 
olma şartı aranmaz. 
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GEÇİCİ MADDE 18. Orta Doğu Telknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesinde halen çalışmakta olan 
öğretim elemanları için kadro sağlanıp, genel hükümlere göre intibakları yapılıncaya kadar, 'bu personele 
eski statülerine göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak intibalk sonucunda, 'bu öğretim elemanları
nın girebilecekleri derece ve kademelerde alacakları aylık tutarı ile her türlü tazminat ve yan ödemeler top
lamı, eski statülerine göre aldıkları ücretten az olduğu takdirde aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile tazminat şeklinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 19. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yardımcı 
profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar, bu kanundaki şartlan haiz iseler, yardımcı doçent sa
yılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 20. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Orta Doğu Teknik Üniversitesinde sigortalı ola
rak çalışmakta olan öğretim elemanları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümlerine göre intibaklarını yapmak üzere, üniversite rektörlüğünce iki ay içinde bir intibak komisyonu ku
rulur. Bu komisyon ilgili personelin durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren iki ay 
içinde üniversite rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar bu kanunun yayımı 'tarihinden itibaren altı ay için
de yapılır, 

©ü personel bu süre içinde eski statülerine göre ücret almaya devam ederler. 

GEÇtCl MADDE 21, Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 yılı için 70), 1983 yılı için 69, 1984 yılı 
için 68 yaşım doldurdukları tarihtir. 

GEÇlCt MADDE 2'2. Yükseköğretim kurumlarında doçentliğe yükselirken bu kanunun öngördüğü merkezi 
sistemle yapılan yabancı dil sınavını vermemiş olanlarda profesörlüğe yükselirken bu sınavı başarma şartı ara
nır.» ; • 

GBÇtCİ MADDE 23< Üniversitelerde öğretim elemanlarından serbest meslek icra edenler, bu kanunun 36 
ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) nci bendinde tanımlanan, kısmi statüde görev yapanlar olarak kabul edi
lirler. 

Bunların durumları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten İtibaren bir yıl içinde göz
den geçirilerek gerekli görülenlerin aynı madde uyarınca atanmaları yenilenebilir. 

GEÇİCİ MADDE 24., Üniversitelerde sadece lisans üstü düzeyde eğitim - öğretim yapan fakülteler ve 
yüksekokullar, içerdikleri bilim alanlarına göre enstitülere dönüştürülerek ilgili fakültelere bağlanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çalışma alanları ve nitelikleri bu kanunun tari
fine uymayan enstitüler kaldırılmıştır. Bu tarihte çalışma alanları ve nitelikleri bu kanunun tarifine, uyan 
enstitülerin yönetimi, bu kanunda belirtilen esaslara göre en çok altı ay içinde düzenlenir. 

GEÇÎCl MADDE 25. TC Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu kanunda 
belirtilen üniversitelerde çalışmakta olan öğretim demanlan, istekleri üzerine ve üniversite yönetim kurulu 
tarafından uygun görüldüğü takdirde, daha önce kendilerine uygulanan sosyal sigorta koşulları içerisinde 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok ilk mali yılbaşına kadar sözleşmeli olarak çalışmaya 
devam ederler. 

Bunlara verilecek ücret ve özlük hakları tutarı akademi'k unvanları ve kıdemleri iti
bariyle eş durumda olan kadrolu öğretim üyesi ve öğretim yardımcısının aylık tazminat, ödenek ve diğer 
yan ödemeleri tutarım geçemez, 
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GEÇİCİ MADDE 27. TC Emekli Samdiğı Kanununa göre emökl'ilük aylığı bağlanmış olupıta, bu kanunda be-
• İktiüanı yülksdköğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretim elemiamıl'arı, istekleri üzerine ve üniversütıe sena
tosu tarafından uygun görüldüğü talkldMe, daha öncekendilerine uygulaman sosyal sigorta koşulları içeriisiınidle 
bu kanunum yürürlüğe girdliği tarihten itibaren, en çok ilkii yıl daha sözliöşlmıeli olarak çalışmaya devam eder
ler. Bunlara verilecek ücret ve öztülk haklan tutanı alkademlilk unvanları ve kıdemleri itibariyle eş dunıımıdia ollaJn 
kadrolu öğretini üyesi ve öğretim yardırncıisiinro ayluk tazmümait ödenek ve diğer yan ödetnieferi tutannı göçemez. 

GEÇtCÎ MADDE 28. TC Em'dklıi Sanıdiğı Kanununıa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, yükseköğretim 
(kurulmlarıinda çalişmaklta olan yönetim personeli, iıstelkleri üzerine ve hizmetlerine gerek duyuluyorsa, ünıilvensilte 
senatosunca karar verilmesi halimde daha önce keöldii'erinie uygulanan sosyal sigortalar şartları içtinide, bu 'ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en çok iikıi yıl daıhıa, hizmet alkdifle bağlı olarak çaüışlmaıya dbvam 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 29. Bu kanunıun yayıimı tarilhdndfe, yürürlükte bulunan döner sermaye yöntotmıelilkllerîinjin 
uygulanmasına, Yük'sdköğrıetiım Kurulunca çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kaıdar 
dbvam olunur. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar Yönetmeliğinin uygulanma
sına, üniversite senatosunun kararı ile, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl daha devam edilebilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 30. Bu kanun uyarınca Üniversiteye dönüştürülen, bir üniversite ya da Milli Eğitim Ba
kanlığına veya başka bir yükseköğretim kurumu ile birleşen, bağlanan veya statü değiştiren yükseköğre
tim kurumlan : 

a. Maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallan ve hertürlü hak ve yükümlülük
leri ile birlikte, yeni kurulan veya bağlandığı ya da birleştiği kuruma ait olurlar. 

b. Hazine malı olupda, bir yükseköğretim kurumunun amacına tahsis edilen bina 
ve mallar, o kurumca kullanılmaya devam olunur. 

c. Hazine malı olup da, bu kanun kapsamı dışındaki kurumlarla kanun kapsamına 
alınan kurumlarca müşterek kullanılmakta olan bina ve malların, müşterek kullanılması veya bu kurum
lardan birine tahsis edilmesi, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca karara bağ
lanır. 

GEÇlCt MADDE 31. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1981 mali yılı bütçe uygulamasına, bu kanun ge
reklerine göre 1982 mali yılı başına kadar devam edilir. 

GEÇÎCÎ MADDE 32. Bu kanunun yayımı tarihinden önce kuruluşunu ve gelişmesini tamamlayamamış üni
versiteleri destekleyen gelişmiş üniversiteler, bunların kuruluş ve gelişmelerini tamamlamalarına kadar des
teklemeye devam ederler. 

GEÇÎCÎ MADDE 33. Bu kanunun yayımı tarihinden önce açılmasına karar verilmiş ve henüz kuruluşunu 
tamamlayamamış, kadroları verilememiş veya öğretime açılamamış yükseköğretim kurumlarının ve enstitüle
rin durumları, Yükseköğretim Kurulunca altı ay içinde değerlendirilerek öğretime açılma veya kapatılma
larına karar verilir. 

Bu kanunun ek maddelerinde yer alan yükseköğretim kurumlarının, gerektiği tak
tirde, bağlantılarının yeniden düzenlenmesi, birleştirilmeleri veya kapatılmaları hususu bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilerek yeniden karara bağlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 34. Bu kanunun uygulanmasının gerektirdiği hallerde ve bu kanun kapsamına giren 
kurumlara tahsis edilen ödeneklerle sınırlı kalmak koşuluyla, ilgili mali yıl bütçelerinde yeni tertip almak 
ve kurumlararası aktarma yapmak dahil, her türlü işlemi yapmaya Yükseköğretim Kurulunun önerisi üze
rine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
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•GEÇİCİ MADDE 26j TC Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı 'bağlanmış olup da, üniversite^ 
lerde çalışmakta olan idari persfonel istekleri üzerine ve hizmetlerine gerek duyuluyorsa, Üniversite Yönetim 
Kurulunca karar verilmesi halinde daha önce kendilerine uygulanan sosyal sigorta şartları içinde, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk mali yılbaşına kadar çalışmaya devam ederler. 

GEÇİCİ MADDE 27. Bu kamumun yayımı tarihinde, yürürlükte bulunan döner sermaye yönetmelikleri ile 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar Yönetmeliğinin uygulanmasına bu kanun hüküm
leri esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye 
kadar devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 28, 'Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversitemde, 1981 mali yık büitçe uygulamasına, 
bu kanun gereklerime göre 1982 mailıi yılı başına kadar devam edik. 

GEÇİCİ MADDE 29. «Ü'riiversitelerarajsı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» nin yönetimi, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte Milli EğJtüm Bakanlığına; Yükseköğreim Kurulunun kurulmasını müteaklip yöfflötülnıi 
ite taşınır maları, her türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrolaıriyle birlikte Yüksefcöğrâtüm Kuruluna 
'devredilir ve bağlanır. 

Üniversitelerarası Öğrenıoi Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin taşınmaz malları, bu ka
nunun yürürlüğü tarihinden Mlbaren Yükseköğretim Kuruluna tahmis edilmek üzere Haelinıeye intikal eder. 

GEÇİCİ MADDE 30. 'Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan akademi, fakülte, enstitü ve yük
sekokulların durumları, bu kanuna göre Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip, bu kurulca ince
lenerek, bunların üniversiteye dönüştürülmeleri veya bakanlık veya üniversitelere bağlanmaları veya üniver
sitelerin içerisinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmeleri veya kaldırılmaları hususları 
tespit edilerek, gerekli yasal düzenleme yapılmak üzere bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içe
risinde Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu kuruluşların 1982 - 1983 ders yılında yeni hüviyetleri ile eğitim - öğ
retime başlamaları için gerekli önlemler alınır. 
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Yürürlük : 

MADDE 103. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme •: 

MADDE 104. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd Dev. Bak.-Başbakan Yrd, V. 
Z. Baykara K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

15 . 7 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayii!ken 

İçişleri Bakam 
S. Çetmer 

Dışişleri Bakam 
İ. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Mili Eğitim Bakaaı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturaln 

Ulaştırma IBakanı 
JV. Özgür 

Tarım ve Onmam Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı Köy tş. ve Koop. Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten Dr. Ş. Tüten V. özgül 

Sosyai Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Yürürlük : 

MADDE 68. Bu kanunun; 
a. 5 nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve böden eğitimi veya güzel sanaıt dalîanndan biri ile ya

bancı dilin zorunlu ders olarak programlamnası ve icra edilmesine daıir hükmü 1983 - 1984 öğreftliim yılında, 
b. 30 nou maddesi 1985 yıkıda, 
c. Diğer hülkürrtîeri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 69. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürüttür. 

ı 

ı 
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