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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

30 Ekim 1981 Cuma 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Yükseköğretim Kanunu Tasarısının (1/203) (S. 

Sayısı : 285 ve 285'e 1 nci ek), bir önceki birleşimde 
Komisyona geri verilen maddeleriyle 66 ncı madde
sine kadar diğer maddeleri kabul olundu. Tasarı, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisiyle ilgisi yönünden 
bazı maddelerinin yeniden gözden geçirilmesi için 
Komisyona geri verildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 
18.26'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

» > • « • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli GüvenUk Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J* Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 80 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

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

BAŞKAN — Gündemimize göre, Yükseköğretim 
Kanun Tasarısının yarıda kalan görüşmelerine Kal
dığımız noktadan devam ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, geçen birleşimde tasarının 66 ncı 
maddesine kadarki kısmı görüşülüp, kabul edilmiş ve 
66 ile 67 nci maddeler de birleştirilerek 66 ncı mad-

(1) 285 S. Sayılı basmayazı 26 . 10 . 1981 tarihli 
77 nci Birleşim tutanağına; 

285'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı 30 , 10 . 1981 
tarihli 79 ncu Birleşim tutanağına; 

285'e 2 nci Ek S. Sayılı basmayazı bu birleşim 
tutanağına eklidir. 

de olarak okunmuş ve tasarının tümü, Gülhane As
keri Tıp Akademisiyle ilgili hükümlerini yeniden 
gözden geçirip, gereken düzeltmeleri yapmak üzere 
Komisyona iade edilmişti. 

Komisyonun, yeniden düzenlediği metin ve rapor, 
285/2 nci Ek Sıra Sayısıyla dağıtılmıştır. 

İhtisas Komisyonu tasarısının 2 nci, 40 ncı, 
4 H nci ve 66 ncı maddeleriyle, geçici maddelerin ba
zılarını yeniden düzenlemiştir. Bu maddeleri şimdi 
sırasıyla okutup, görüşme açacağım. 

Evvela, Gülhane Askeri Tıp Akademisiyle ilgili 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

Kapsam : 
MADDE 2. — Bu kanun; yükseköğretim üst ku

ruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı 
birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kap
sar. 
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına 
bağh yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı 
kanunlarla düzenlenir. 

BAŞKAN — Eski metinde, «kendi kanunlarında 
hüküm bulunmaması halinde bu kanun hükümleri 
uygulanır» kısmı vardı; bu çıkarılmış oluyor şimdi; 
değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVClL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yeniden hazırlanan 2 nci madde 
üzerinde söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi yine yeni hazırlanan, Gülhane Askeri Tıp 
Akademisiyle ilgili 40 nci maddeyi okutuyorum: 

Kurumlararası Yardımlaşma : 

MADDE 40. 
a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim 

üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yardımcıları 
bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık 
ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üni
versitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yük
seköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak 
üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders 
yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti 
ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir 
yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim 
elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek 
ders ücreti ödenir. 

b. Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin 
isteği ve kendi arzuları üzerine ve ilgili yönetim ku
rullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğre
tim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversitenin 
birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için gö
revlendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği 
kadrosuna yapılacak atanmada adayların nitdiklıarmde 
eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgeler
deki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş 
yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğ
retim üyelerine öncelik verilir. 

c. Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı 
Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğ
retim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu ku
rumların bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğ
retim kurumlarından koordine sonucu ismen yapa
cakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkra
sındaki esaslara göre karşılanır. 

IBAŞKAN — Şimdi burada fark, bir kere, ke-
niar başlığımda oluyor: Eskiden ismi «İstek Üzerine 

Görevlendirme» idli; şimdi «'Kurumlararası Yardım
laşma» oddu. Ayrıca (c) fılkrası ilâve edildi; eskiden 
(ia) ve (b) fılkrası halindeydi; (c) fılkrası ilâve edildi; 
değil ımıi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başjkanı) — Evet Sayın Başkanını.) 

IBAŞKAN — Şimdi burada bir şey dikkatimi 
çektli. «Bulundukları şehirlerde» deyimini niye feoy-
du'k? Yanii, yoksa o bulundukları şehirde?... Yarın 
öbür gün, meseffla Polatlı'da bir öğretim üyesine, 
görevlsine ihtiyaç oddu; Polatlı'da yok. Ne yapacağız 
(o zaman?.ı 

Demesek onu?... 
«Bu kurumların diğer yükseköğretim kurumların

dan Ifcoordine sonucu ismen yapacakları...» Zaten o 
şehirde varsa onunla yapar; amia kanuna koyarsak, 
«bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğreitıim ku
rumlarından» dersek, elimiz kolumuz bağlanır. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
(Kolmlisyonu Başjkanı) — Sayın Başkanım, 40 nci 
maddenin (a) fıkrasının kendi özünde de, o şehirde
ki öğretim üyelerinden istifade etmek kapsamı ve... 

IBAŞKAN — Doğru, talbii; varsa, esas öyle olur. 
'Burada, Ankara'da varken elbette tutup da tstan-
Ibuü'ldan istenmez; ama yarın, öbür gün, beş sene 
sonra, altı sene sonra, on sene sonna üniversite şek
line girer Topçu Okulu yalhuıt İzmir'de var böyle 
'ökülarimız; İzmir'deki üniversitelerde o branş yok
tur da. İstanbul'daki Teknik Üniversiteden birisini 
getirtecektir. O zaman «Kanunda aynı şehir olduğu 
için göndermeyiz» diyebilirler. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Sayın Başkanım, affedersİ-
ni'z, bu Kanun içlinde, malumları başka bir prensip 
dalha. var; bu da yükseköğretim kurumlarında böyle 
şehirlerarası, halen bugün uygulanan «uçan profe
sör» gibi durumHar da kaildırılimıştır. Bu yasanın 
metni içinde buna cevaz veren başka bir şey yok, 
esprisi öyle hazırlanımıştır; giden olmasın diye. Ancak 
buyurduğunuz sorunu, kısa süreli şeylerse, bunlar 
talbii civardaki şehirlerden getirilebilir. Yasal bir im
kân yok; ama bunu önlleyen herhangi bir durum 
da yok. Burada «bulundukları şehirlerde» demekle 
'bunu kısıtlamış ölüyoruz. 

IBAŞKAN — «Bu kurumların tercihen bulun
dukları şehirlerdeki» dersek, «tercihen» kelimesini 
koyarsak mesele hallolur. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkam) — Ensedensiniz efendim. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Şehir ve 
civarında» desek; bir de o var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten bunumla daha 
çolk, Güılhane Askeri Tıp Akademisi düşünülmüştü; 
aklıma esip de, burada profesör variken İstanbul'dan 
getirilmesin; bu bir. 

İkincisi, buradaki üniversitelerde mevcut profe
sörlere göre ders yüklü bakımımdan bunu ısrarla koy
duk; ama ^tercihen» keflmesıi büıyülk elastikiyet sağ
lar efendüımi, 

IBAŞKAN — O (c) ftfaiaJsını bir daha okuyunuz 
efendim. 

' «(c) Bu Kanun kapsamına girmeyen Türk Si
lahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatıma bağlı yük
seköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı, bu 
kurumların tercihen bulundukları şehirlerdeki diğer 
yükseköğretim kurumlarından koordine sonucu is
men yapacakları istek üzerine ilgili rekltörlüklerce 
(a) fıkrasındaki esaslara göre karşianır.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Tensip buyurursanız, «öncelikle» di
yelim efendimi.: 

BAŞKAN — Ne fark eder «öncelikle» dersek?... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri, Kanunlar ve Kararlar Da-
re Balkanı) — Evvela kendi bulunduğu şehirde ter
cihen dersek, belki «orayı tercin ettim» diyebilir. 

BAŞKAN — «Tercihen bulundukları şehiirlerde-
M»; yani kendi bulunduğu şehirde, evvelâ oradan 
demek. «Öncelikle» ve «tercihen» arasında büyük 
Mr fark yok esasında, «öncelikle» de olur, «terci
hen de olur; ama «tercihen bulundukları şehirlerde
ki» ibaresi, o mıanayı taşır.: 

Efendimi, şimdi bu 40 met madde' üzeninde başka 
söz alimtak isteyen var mı 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, bu (a) fıkrasında da, «o şehir
de» diye bir talbir var; onun da üzerinde durmayı 
teklif ediyorum. 

«... Diğer birimlerinde veya o şehirdeki yüköğ-
retiım kurumlarımda ders yükünü doldurmak üze
re...» deniyor. Aynı durum yine burada da karşımı
za çıkıyor. Belki oraya da bir elastikiyet getirmek
te fayda var. 

BAŞKAN — O şehirde ders yükümü döldurima-
yan profesörler varsa; haftalık, okutmakla yükümlü 
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'olduğu saati doldurmamışlar varsa, evvela onlara 
vereeek; eğer yetmiyorsa, o zaman (b)'ye geçecek. 

{!b)'de de şöyle deniyor: «öğretüm üyeleri ihtiyacı 
olan ümVersitenin isteği ve kendi arzuları üzerine 
ve ilgili yönetim kurullarının görüşü, rektörün öneri
si ile Yükseköğretinı Kurulu tarafından, istekte bu
lunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim -
öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Açık bulunan 
bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak atamada 
adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda, ge
lişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumla
rında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu 
olarak hizmet yapan öğretini üyelerine öncelik veri-
ir.» 

Zannederim (b) fıkrası dışarıdan gelmeyi açıklı
yor.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— (b) tamamlıyor. 

BAŞKAN — Ama, öyle demlezsdk, fazla para 
alsın diye, ders yükünü tamamlamamış kişi varken, 
başka yerler arar. Onun şeyi ayrı, «Evvela, o şehir
deki tamamlasın» diyoruz; «10 saatse 10 saat, hep
simi tamamlasın» diyoruz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir de aradaki fark 
var efendim. 

(a) fıkrasındaki görevlendirme yetkisi rektöre ait
tir. Binaenaleyh, rektör, diğer üniversitelerle, fakül
telerde işbirliği yapmak suretiyle, kendi yetkisiyle 
nakledebilecek; ama (b) fıkrasındaki şehir dışı gö
revlendirme yetkisi Yükseköğretim Kuruluna aittir. 
O balkımdan «o şehirdeki» kaydı konmuştur efen
dim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanımı, gayet taıbiii ki, ken
di birimi o şehürdle olmasa dahi, oradan getirme hak
kı var. 

BAŞKAN — Talbfii, diğer birimlerimde... 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk işleri,. Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Yani, bir fakülte Ankara dışınday-
sa, oradan da getirebilir. 

BAŞKAN — Zaten, «... diiğer birimlerinde veya 
o şehirdeki yük&dküğretim kurumlarında...» demiyor. 

Kendi birimi başka yerdeyse, zaten alabilecek. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Diğer» kelimesini ilavede o zaman yarar olacak 
efendimi: «O şehirdeki diğer yükseköğretim kurum
larında.» 
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BAŞKAN — «Veya o şehirdeki diğer yükseköğ
retim kurumlarımda.» Artık, o anlaşılıyor. 

'Başlka söz aflrmalk isteyen var mu?..,. 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bu mad

denin matlalbı, «Kuruımlararası Yardımlaşma.» (a) 
fıkrasında, kendi bümyesimden yapılan bir yardımı-
laşjma var. 

IBAŞKAN — Var; ama, «veya o şehirdeki diğer 
yükseköğretim kurumlarında» diye devam ediyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir de, 
şelhirierarası gidişte, burada bir sene diye bir kayıt 
'konulmuş. Bizim başlka bir maddemizde, ilki senelilk 
Ibir gidiş var.: Bununla onun arasındaki fark ned'ir 
aoa? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, buradaki 
hüküm, öğretim üyesinin Ikenldi isteğiyle en az bir yıl 
görevlendirileceğini belirtiyor. Bu talfoüi, ilki ya da 
daha fazla yıl da olabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Hayır; 
41 noi madde de ilki yıl, kaydım 'koydunuz. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 41 noi madde, Yükseköğre-
'tiim Kurulu tarafından, bütün öğretim üyelerinim yurt 
sathıma dengeli bir şekilde dağılımını temin için, o 
öğretiım üyesünin ayrılmasıyla hizmetim aksamayaca-
ğı üniversitelerim tespitimi; önce onlarım isteklerine 
'başvurup, öğretim üyesi kabul ederse asgari bir yıl; 
kalbul etmediği takdirde fiilen iki ders yılı çalışmak 
üzere görevlendirilmesini arnirdir; 

Burada da, «en az bir yıl» demek suretiyle, öğ
retim üyelerinin bu konuda özendirmeye, gitmelerini 
kolaylaştırmaya gayret edilmiştir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Acaba bir 
problem olur mu diye tereddüt ettim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kendi arzusuna bağlı 
bir şey efendim., 

BAŞKAN — Yani, üç aylığıma, beş aylığına değil, 
en az bir sene arzu edecek, bir seneden aşağı değil; 
değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Arzusuna bağlı ola
rak, asgari bir sene olacak. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ondan 
sonra da programa göre ayrıca iki sene daha, eğer 
mecburiyeti gelmişse, gidece!ktir. Yani bu, o mecburi
yeti hiçbir zaman kapamamak. 

Onun için tereddüt etmiştim. 
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BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı? 
KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 

Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım affedersiniz, 
malumları, öbür maddede, bu fıkraya göre, iki yıl 
hizmet edenler bunun dışında kalacak. Yani kendi is
teği ile - 40 ncı maddenin (b) fıkrasına göre - gitti; 
mesela Diyarbakır'da iki yıl hizmet ettiyse, kura çe
kilirken, o, dışarıda kalacak. 

(BAŞKAN — O muaf kalacak; çünkü kendisi git
miş. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — özendiricidir ve profesör
lükte fiilen sekiz yılını doldurmuşlar ve orada iki yıl 
kalmış olanlar, - en az bir yıl dendi, istediğinde iki 
yıl da kalabilir ve böylelikle - mecburi gidişin, kura
nın dışında kalır. 

BAŞKAN — Başlka söz almak isteyen var mı efen
dim?., Yoktur. 

40 ncı maddeyi bu yeni şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum : 

Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması : 
MADDE 41. — a) Bu kanun kapsamındaki tüm 

yükseköğretim kurumları, bir sonraki eğitim - öğre
tim yılı için çeşitli bilim dallarımda duyduğu öğretim 
üyesi ihtiyacımı Yükseköğretim Kurulunum belirleyeceği 
esaslara göre tespit eder ve içinde bulunduğu eğitim 
- öğretim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğ
retim Kuruluna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, bü
tün yükseköğretim kurumlarınım ya da yeni açıla
cakların öğretim üyesi durumunu ve ihtiyacını Nisan 
ayı içinde belirler. 

b) Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlenen ih
tiyacı karşılamak amacıyla, tüm Yükseköğretim ku
rumlarında 40 ncı maddenin (b) fıkrasına göre iki yıl 
çalışmış olanlar ile, profesörlükte fiilen sekiz yılını 
doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, enstitü ve yüksek
okul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dışında ih
tiyaç duyulan bilim dallarındaki öğretim üyelerinin 
durumlarını inceler ve bu nitelikteki öğretim üyeleri
nin eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağına ka
naat getirilen üniversiteleri tespit eder. 

Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç 
duyulan öğretim üyelerinin miktarı ve nitelikleri, tes
pit edilen bu üniversitelere bildirilerek, ihtiyaç ma
halline gitmek isteyenlerin bildirilmesi istenir. İstekli 
çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde ad 
çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
ihtiyaç karşılanır. 
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Bu şekilde belirlenen öğretini üyeleri yeni hizmet 
yerlerinde fiilen iki ders yılı çalışmak üzere görev-
lendiriliırier. Bunlar, kendi kadroları ile ve özlük hak
ları kurumlarında devam etmek kaydı ile görev ya
pacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine gö
re, varsa bu şekilde verilen ödenekleri çalıştıkları 
kurumdan alırlar. 

Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğ
retim üyeleri yeni tayin edilen yere gitmedikleri tak
dirde müstafi sayılırlar. Bu şekilde müstafi sayılanlar, 
bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir Yük
seköğretim kurumunda tekrar öğretim üyeliğine ata
namazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendiri
lemezler. 

c) Bu kanun kapsamı dışında kalan Yükseköğ
retim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı 40 ncı 
madde (c) fıkrası esasları çerçevesinde dikkate alınır. 

BAŞKAN — Burada da (a) ve Cb) fıkraları aynı, 
yalnız (c) fıkrası ilave edildi; değil mi efendim? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

41 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgene
ral Necdet Üruğ tarafından, 51 nci madde üzerinde 
tekriri müzakere ve (a) fıkrasının değiştirilmesi için 
verilmiş bir önerge var. 

Tekriri müzakere talebini oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci madde (a) fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan önergeyi okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yükseköğretim Kanunu Ta
sarısının 51 nci madde (a) fıkrasının aşağıdaki şekil
de düzenlenmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi: 
Genel Sekreteri 

Yönetim örgütleri 

Madde 51. — 
a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, 

üniversitelerde rektöre bağlı; merkez yönetim örgü
tünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin ge
rekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışman
lar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hiz-

i met görevlerini yapmak üzere; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görev
liler bulunur. 

Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluş
larda kurulların, üniversitelerde yönetim kurulunun 
kararı ile genel hükümlere göre kurulur. 

BAŞKAN — Gerçi bu madde Gülhane Tıp Aka
demisi ile alakalı değil; daha ziyade 657 sayılı Ka
nuna tabi, büro memurları statüsündekilerle ilgili bir 
hüküm. 

Önerge ile değiştirilmek istenen (a) fıkrası hakkın
da Komisyon sözcüsü kısaca bir izahatta bulunur 
mu; bunun getiriliş sebebi nedir? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, üniversite 
ve yükseköğretim kurumlarında ve bunların üst ku
ruluşlarında çalışan ve bu kanunda, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu hükümlerine tabi oldukları 
belirlenen görevlilerin, bugünkü statüye kadar, üni
versiteler özerk olduğu için, kendi bünyelerinden 
başka bir yere atanmaları veya görevlendirilmeleri 
mevzubahis değildi. Biraz sonra 52 nci maddede 
atanmalarla ilgili olarak sunulacak değişiklikte esas 
alınmak üzere, bunların 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olduklarını tereddüte mahal verme
yecek şekilde vurgulamak için bu durum (a) fıkra
sında belirtilmiştir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — 51 nci maddenin (a) fıkrasıyla ilgili 

değişiklik önergesi üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. O halde, 51 nci mad
denin (a) fıkrası bu şekilde değiştirilmiştir. 

Milılıi Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgene
ral Necdet Üruğ'un 52 nci madde hakkında da takriri 
müzakere talebi ve değişiklik önergesi vardır. 

52 nci maddenin tekriri müzakere talebini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

52 nci maddede değişiklik yapılmasına dair olan 
önergeyi okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yükseköğretim Kanunu Tasa» 

rısının 52 nci maddesine aşağıdaki (f) fıkrasının ek
lenmesini arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 
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Atamalar 
Madde 52. — 
f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversite

lerde görevli memur ve diğer görevliler, üst kuruluş
larda genel sekreterlerin; üniversitelerde rektörlerin 
istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına ve
ya Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından yük
seköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim ku
rumları arasında atanabilirler. 

BAŞKAN — YÖK'ün, öğretim üyeleri üzerinde 
bir yetkisi var; bir yerden başka bir yere görevlendi-
rebiliyor. Bu fıkra ile de, yükseköğretim kurumların
da görev alan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna talbi oldukları 5il nei maddede işaret edilen gö
revlilerin tayinimin yapılalhilmesii için bir yetki tanını
yor, değil mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCÎL (İhtisas 
Komilsyonu Balkanı) — Evet Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — 52 nci maddede atamalarla ilgili: 
Ya, kamu görevlerine verebiliyor veya YÖK tara
fından üniversite ve üst kuruluşlar arasında tayin 
yapıLalbilıiyor. Bu yetkiler tamamıyor böylece. 

52 nci maddeye (f) fıkrası eklenmesine dair olan 
bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok
tur. — 

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

Bu sekilide 52 nci maddeye bir (f) fıkrası lav© 
©diitaııiış oluyor. 

Şimdi Komisyon tarafından hazırlanarak 66 nci 
madde ile 67 nci maddenin birleştirilmesinden mey
dana gelen 66 nci maddeyi okutuyorum: 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Hükümler : 

MADDE 66. 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu 
tümü ile, aşağıdaki kanunların ve Yükseköğretim ku
rumları ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Ka
nun ile ek ve değişiklikleri, 

6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de Bir 
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve de
ğişiklikleri, 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve 
değişiklilkeri, 

7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ka
nunu ile ek ve değişiklikleri, 
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892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hak
kındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1,785 sayılı Diyarbakır Ün'iıvers'iltesi Kuruîbş Ka
nunu, 

1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanu
nu, 

1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Ka
nunu, 

1872 sayılı İnönü Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 
1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkın

daki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 
1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstan

bul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile 
ek ve değişiklikleri, 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile Ankara 
Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 

2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hak
kında Kanun, 

BAŞKAN — 66 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

66 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Onikinci Bölüme geldik; geçici 1 nci maddeyi 
okutuyorum : 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

Geçici Maddeler 
GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanunun yayımı tari

hinde görevi başında bulunan Üniversitelerarası Ku
rul, senato, üniversite yönetim kurulu, fakülte, ensti
tü ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları bu 
Kanun yürürlüğe girdiği tarihte lağvedilir ve bu 
Kanun hükümlerine göre yeniden kurulurlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev ba
şında bulunan üniversite rektörlerinin görevleri 
31 Temmuz 1982 tarihinde, fakülte dekanları, enstitü 
ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanlarının gö
revleri ise 31 Ağustos 1982 tarihinde sona erer. Bu 
tarihlerde göreve başlamak üzere bu Kanun uyarınca 
atamalar yapılır. Bunlardan bu tarihten önce görev
den alınan veya herhangi bir nedenle ayrılanların 
yerine bu Kanun hükümlerine göre atamalar yapı
lır. 

BAŞKAN — Geçici l! nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?... Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Geçici 2 nci maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Yükseköğretim Kurulu 

bu Kanunun yürürlüğe girdliği tarihten itibaren, üç 
ay içinde kurulur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur* 

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

Geçici 3 ncü maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MAODE 3. — Yükseköğretim Kumlunun 

genel sekreterlik kadroları, çalışma yeri ve bütçesi 
sağlanıp işe başlayıncaya kadar sekreterlik hizmet
leri için mevcut Üniversitelerarası Kurulun Sekreter-
yası Yükseköğretim Kurulu Başkanı emrine verilir. 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.., Yoktur. 

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

Geçici 4 ncü maddeyi okuyunuz. 
GEÇİCİ MAODE 4. — Yükseköğretim Kurulu 

üyelerinden dörtte birinin, Yükseköğretim Denetleme 
Kurulunun 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 Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte 
biri, 

ı(2) Bakanlar Kurulu ite MüUli Eğitim Bakanlığın
ca seçilenlerin dörtte biri, 

(3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte 
biri, 

Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme su
retiyle yapılır. 

b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin 
yenilenme usulü; 

(1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş pro
fesör ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin üçte 
biri, 

ı(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek 
Yükseköğretim Kurulunca seçilenlerin üçte biri, 

Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme 
suretiyle yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

Geçici 5 nci maddeyi okuyunuz. 

I 
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I GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun öngördüğü 
yönetmelikler ile Kanunun hükümlerine uymayan 
mevcut tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yayımı ta
rihinden başlayarak dokuz ay içinde yeniden düzen
lenip, yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanın
caya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Ka
nuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilir. Ancak, sınıf ve ders geçme ile ilgili 
yürürlükteki sınav ve değerlendirme mevzuatı 1981 -
1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar uygulanır. 

'BAŞKAN — Geçidi 5 ndi madde üzerinde söz'al
mak; isteyen var mı?,. YOkıtur. 

Maddeyli oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
1 Etmeyenler... Kalbul ediiBmıiştir. 

Geçici madde 6'yı Okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce, üniversiteler ve akademi -
İler kanunlarına göre değişilk kurumlarda kazanılmış 
olan dJdk'tora, tıpta uzmanlılk, doçenltlic ve profesör
lük unvanları eşdeğer olarak devamı eder, 

BAŞKAN — Geçidi 6 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edimdştir. 

Geçici madde 7yi okuyunuz. 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte Yülkselköğretülm Kurulu tarafından 
yeni kadrolar tespit edilinceye kadar, Yülklseköğretim 
Kurulunun iznli oUmadıikça mevcut boş kadrolara ata-
ma yapılamaz., 

BAŞKAN — Geçici 7 nıdi madde üzerinde söz 
ataaik isteyen var rru?.> Ydktur. 

Maddeyli aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 8'i okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yayımı ta
rihine kadar, eslki mevzuat hükümleriinie göre do
çentlik ve profesörlük unvanını affimalk üzere başvur
muş ve başvurusu kalbul edlidmdş olanlar ile 30 Ha
ziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre do
çentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süre
cini tamamlayacakların başvurmaları ve başvuruları
nın kalbuillü halinde kadroya atama dışındaki işlem
leri önceM mevzuata göre yürütülür. 

(Kendi kanunları çıfcarıluneaya kadar TÜrlk Sil'alh-
lı Kuvvetleri ve Emniyet Teş;k'illaitwıa bağlı yükseköğ-
retilm kurumlarında doçentlik ve profesörlük unıvan-

I Harının verilmeslinde yulkarıdalM esaslar uyguianırv 
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(BAŞKAN — Geoidi 8 nci madde üzerinde söz 
atealk isteyen var mı?.. Yoktur^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edül'miştir. 

Geçici mıadlde 9'u okuyunuz. 
GEÇtCt MADDE 9- — Bu Kanunun yayınım

dan önce doktora veya tıpta uznıanuk unvanı almış 
olup, doçentlik sıoaıvına girmek ve bu unvanı altmak 
amacıyla, başvurmuş olanlardan, bu işlemle ilgili, ya
bancı dlil sınavı, tez, kolokyum ve döneme dersi 
safhalarından bir veya birkaçını başaran fakat sü
resi içinde doçentlik unvanını alamayanlara, geri ka
lan safhalarını tamamlayabilmeleri içim, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren bir yıl dana süre tanınır. 

IBAŞKAN — Geçidi madde 9 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edim'iştir. 

Geçici madde 10'u okuyunuz. 

GEÇtCt MADDE 10. — Bu Kanunun yürür-
İiğe girdiği taĵ iKhlte bu Kanun kapsamına giren yük
seköğretim kurumlarının asistan kadrolarına atanmış 
olarak doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimli için ça
lışmalarda bulunanlar bu kadrolarda bir yıl süre ile 
bu Kanun hükümlerine göre araştırma görevfei ola
rak çalıştınlaibilirler. Bunların, bu kadrolara yeniden 
atanmaları her yıl ilgili yönetim kurullarınca karara 
bağlanıra 

'BAŞKAN — Geçici 10 ncu madde üzerinde söz 
affimalk isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Geçici madde 11 "i okuyunuz. 

GEÇİCİ MADDE HL — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde bu kanun kapsamına alınan yükseköğretim 
kurumlarında ve üst kuıruJuışlarında görevi öğrettim 
elemanı ile yönettim.' personeli aym görevlerini yüirüt-
ttülklieri takdirde almakta oldukl'arı aylık ve ücretleri-
nli almaya devanı ederler. Bu personelden bağlı ol
dukları kurumun adı veya statüsü değişenler ile kal
dırılanlar yeni kadrolar belirlenip atamalar yapılın
caya kadar eski kurumlarının kadro aylıklarını alır
lar., 

IBAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştik-, 

Geçidi madde 12*yi okuyunuız. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Bu Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra, kadro kanunları çıkıncaya kadar 
yardımcı doçentliğe seçilenler, asistan veya öğretim 
yardımcısı kadrolarına atanabilirler. 

ıBAŞKAN — Geçici 12 nıöi madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur^ 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler..T 
Etmıeyenler... Kalbul edilmiştik'. 

Geçidi madde 13'ü okuyunuz. 
GEÇtCt MADDE 13. — Bu Kanunun yürürüğe 

girdiği tarihte, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı 
'bulunan öğrencilerden, bu kanunun 44 ncü madde
sinde öngörülen süreleri tamamlamış veya aşmış olan
ların yükseköğretim kurumlarıyla ilişkülerli kesilmez. 
Ancak, bu gibi öğrendiler bundan sıonrakd eğitim -
öğretim sürelerinde her eğitten - öğretim yılında ba
şarılı olmak mıecbudiyetindedMer. Aksi hailde öğre
tim kurumlarıyla lişkilleri kesilir. 

'BAŞKAN — Geçici 13 ndü madde üzerinde, söz 
almiak isteyen var mı?.,. Ydkltur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmıeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 14X1 okuyunuz,; 
GEÇtCt MADDE 14. — Öğretihı üyeleri bu Ka

nunun 36 ncı maddesine göre statülerini belirleyin-
ceye kadar, 1765 sayılı Üniverslilte Personel Kanunu 
kapsamına giren yükseköğretim kurumları ile ilgili 
diğer kanunların personel ve özlük haklarına ilişkin 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(BAŞKAN — Geçici 14 ncü madde üzerinde söz 
almak iısteyön var mı?... Yoktur.. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edlilmliştir, 

Geçici madde 15'i okuyunuz. 
GEÇtCt MADDE 1:5- — Bu kanunun yayım

landığı tarihte doktora veya tıpta uzmanlık yetkisinle 
salbJip olup da bu kanun kapsamındaki yükseköğre
tim kurumlarında kadrolu olarak; 

a. Asistan unvanı ile çalışanların bir yıl zarfın
da, bu kanun hükümlerine uygun olmak kaydı >Me 
yardımcı doçentliğe başvurmalara sağlanarak yüksel-
fcilmelteri ve atanmaları yapılır ve bulundukları ku
rumları ile lişklilera kesilir. Bu süre içinde yardımcı 
doçent olmayanların üniversite 'ile ilişkilileri kesilir. 

ib. Asistan dışında başka bir unvanı ile öğretim 
yardımcısı olarak çalışanlardan, ya bu unvanlarının 
gdreği ^görevlerini sürdürmeleri veya yukardaki (a) 
fıkrası esaslarına göre, bir yıl içinde yardımcı doçent
lik için başvurmaları istenir. Bunlardan, öğretim yaır-
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dıımcısı olarak göreve devalm etmek iısteyemlerim sa-
ıyıısı <bu staltfüiddkı kadroları aşarsa, ilgili yönetim ku
rulunun yapacağı tetkik sonucuna göre, fazla olan
ların kuramları ile iişkilleri kesilir. 

IBAŞKAN — Gemici 15 ncı madde üzerinde söz 
aflmıak isteyen var ımı?..v Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sulnuyorumıı: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edliıltaişıflir. 

Mffi Güvenlik Konseyi Genel Sekreterimiz Orge
neral: Necdet Üruğ'um 15 nıoi maddeden sonra igefl-
melk üzere bir 16 ncı maidde ilâvesi hakkımda bir 
önergesi vardır; onu okutuyorum!: 

MM Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte ollan Yükseköğretim Kanun Tasa

rlısının Geçidi 16 ncı maddeslimıim aşağıldakii şekilde 
düzenlenimeisini ve bumdan sonraki maddelerin nu
maralarının buna göre tanzim edillmıasimi arz ederim. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgenerali 
MlilM Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

GEÇİCİ MADDE d6. — Unvanı karşılığı kadro
larda görevli olmayam doçent ve profesörler atama
ları yapılıncaya kadar bulundukları yerlerdeki gö
revlerime devam ederlier?, 

IBAŞKAN — Geçidi bu 16 ncı madde üzerinde 
verilen önerge haikkımda söz aimak isteyen var mı?... 
Yoktory 

IBu önergeyi oylarımıza sunuiyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edillmüışItJlr,, 

O /hailde 16 ncı mladde bu olmuştur. 
!Şilmıd!i, eski 16 olanı, madde 17 olarak devam ede-

oekslMz. 
İM adide 17Vİ dkuytumuz,: 

GEÇİCİ MADDE 17, — Orta Doğu Teknik Üni-
versi'tesii ile Boğaziçi Üniversitesinde halen' çalışrnak-
ıta olan öğretim elemanlarına bu kanuna göre inti
bakları yapılımoaya kadar eski statülerine göre öde
me yapılmasına devam .olunur. Yapılacak intibak 
sonucumda, bu öğretim elemanlarımın girdbillecekleri 
derece ve kademelerde alacakları aylık tutarı ile her 
türlü tazminat ve yan ödemeler toplamı, mevcut 
statülerime göre alldılkllan ücretten az olduğu takdirde 
aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tariilhtem (itibaren 1981 - 1982 eğitim -
öğretim yılı sonuma kadar tazminat şeklimde öde-
nlir̂  
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BAŞKAN — Geçici 17 nci madde üzerinde söz 
almak isteyeni var mı?... Yoktur., 

Geçici 17 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edüUrmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 18.; — Bu Kanumun yürüdü
ğe girdiği tarihte, Orta Doğu Teknik Üriverslüesiin-
de yaridımcı profesör unvanı ile öğretim görevi yap
makta olanlar, bu kaınıumdakü şartları haiz iseler, yar
dımdı doçent sayıMlar. 

IBAŞKAN — Geoidi 18 nci madde üzerinde söz 
'almak isteyem var mı?,. Yoktur. 

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

GEÇİCİ MADDE 19.: — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, Boğaziçi Üniversıiltesi ile Orta 
Doğu Tekinlik ÜmilveMitesimde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hıükülmllerime talbi olmadan çalışan 
öğretim elemanlıan dışımda kalan personeln 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre in
tibaklarımı yapmak üzere, üniversite rdktöriüklerim-
oö bür ay içimde Wir imtilbak komisyonu kurulur. Bu 
klornıisyon illgilli personellim durumlarını inceleyerek 
komisyonun kuruluş tarihinden. itibaren üç ay içim
de üniversite rdktıörlüğüme öneride bulunur, intibak
lar 1981 - 1982 eğitümı - öğretülrm yılı sonuna kadar 
yapılır» 

Bu personel 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı so
nuna kadar mevcut sMlülerİne göre ücret almaya 
devam ederler,; 

(BAŞKAN — Geçidi 19 ncu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur.. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edi'lrrişjttir. 

GEÇtCt MADDE 20. — Öğretiiın üyelerinin 
emeklilik yaş haddi 1982 yılı içim 70, 1983 yuh içim 
69, 1984 yılı içlim 68 yaşım doldurdukları .tarihtir. 

IBAŞKAN — Geçidi 20 noi madldle üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler...- Kalbul edilmiştir, 

GEÇİCİ MADDE 21. — 30 Haziran 1982 tarihi
ne kadar» eski mevzuata göre doçent olup da bu 
ikanıum hükümlerime göre profesörlüğe yükselecekler, 
Ibu kanunun doçemitler için öngördüğü merkezi sis-. 
temle' yapılan yalbancı dil sınavıma başarmak zorun-
ıdadrlan.. 

IBAŞKAN — Geçidi madde 21 üzerimde söz al
mak isteyen?.. Yoktur.; 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 22. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten Mlbaren bir yıl içinde üniver
site öğretini üyelerinin daimi veya kısmi statüde gö
rev yapmaları konusunda tercihlerini yapmaları is
tenir. Tercihlerini! bdlirtenlerin atanmaları bu kanun 
hükümlerine göre yapılır, 

iBAŞKAN — Maddede, «Tercihlerini beirtenle-
rin atamaları bu kanon hükümlerine göre yapılır.» 
deniyor., 

Tercihlerini yapmayanlar ne olur? Emekli mi ya
pacağız, yoksa bekleyecek miyiz? Ona ait bir ka
yıt yolk. Bir yıl içinde yapacak. Yapmazsa?.. Bir şey 
getirmedik buna. «Yapmayanlar müstafi kalbul edi
lir» mi diyeceğiz? Bir şey demek lazım.; 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Gereği yok Sayın Başjkanım. Çünkü, hemen üst
teki cümlede o belirleniyor; iki şeyden mutlaka biri
sini yapar. 

İBAŞKAN — Bu terCihieriinli yapmayanlar müsta
fi sayılır; bekler, durur; «daha belkleyeceğim» der. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müstafi değil kli... 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Da
ire Başkanı) — Sayın Başkanım, «Tercihlerini yap
mayanların üniversite ile ilişkileri kesilir» demek la
zım. 

İBAŞKAN — «Kesilir» demek lazım tabii; «böy
le bîr şey koymamışsınız» der. 

«Bu süre içerisinde tercihlerini bildirmeleri üze
rine atamalar bu kanuna göre yapılır. Tercihlerini 
yapmayanların üniversite" ile ilişkileri 'kesilir.» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — «Yükseköğretim ku
rumlarıyla...» demek lazım. 

BAŞKAN — Yukanda «öğretim üyeleri» dedlik 
aimia.; 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimd'i efendim diyor 
iki : «Bir yıl içinde üniversite öğretim üyeleri...» 

Üniversitenin dışında, bir yıl içinde, fakültelerle 
üniversiteler birieşmemiş ol'albifflir. O halde fakülte
lere de bu işlem yapıüacak. 

BAŞKAN — «Yükseköğretim kurumları...» 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade buyurur
sanız öyle diyeim efendim; çünkü, «üniversite» de

yince, yalnız ürJver&flte... Üriiveröiltıenin dışında fakül
teler bugün; .üniversıitelerin içinlde olsa idi, bu ka-
yılt doğru idi; ama daha dokuz ay sonra bu olacak. 
O balkımdan, bunu daha geniş tutmak için «yüksek-
öğreitfflm kuramlarında» talbliririi kullanmak daha uy
gun olacak herhalde. 

BAŞKAN — îşite dokuz ay; üç ay da kurulması 
(için verdik, bir sene ediyor o. Onun için mi aöalba 
bir sene koymuşlar? Yani bitmeyebilir mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir terslik olabilir 
efendim. Binaenaleyh, 'fakülteler bağlanmamaış oda-
ıbilir, Kanuni düzianleme yapılacak; kanuni düzen
leme gecikmiş 'olabilir. Bu itibarla, «yükseköğretim 
kurumları» terimini kınlanmak daiha iyi 'Olur. 

BAŞKAN — Bir de Milli Eğitim Bakanına so-
ralum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkanım, bu yasa yalnız üniversiteleri 
kapsamına alıyor ve diğerlerini almıyor malumları. 
Burada üniversite için tabii kendine bağlı; bir de 
bağlantı /olmadığına göre, otomalbiklmam kendi yasa
larına göre bağlantısını 'ifade cihetinden, (bu hükmü 
ayrıca 'değiştirmeye mecburuz şeMyle düşünmeye, 
geçici madde 'olduğuna ıgöre, bence gerek yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Akadeimil&r var; İk
tisadi Ticari liımller Akademisi ibihaissa... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Onları almadılk efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim1, işte 
almadık; ama onlar, (hocalar umumiyete bu kanu
na tabi olacak; bu kanun çıktığı andan itibaren ho
calar bu kanuna italbi olacak. 

iBAŞKAN — Kanunun isimi, Yükseköğretim Ka
nunu. 

MİLLİ EĞİTİM (BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben öyle sanmıyorum Sayın Başkanım. Benim 
(tetkiklerime göre, bunun içinde 'akademi sözü yok 
Ve akademiler Ibu kapsama girmez. Akademilerin 
başkanlığı içer'istade yüksekokullarda akademiler bu 
kanun kapsamı dışımda. Ancak, bir sene aldığı tak
dirde düzenlerse, ottdan ısonra akademileri içine ala-
ıbilir. 

İBAŞKAN — Peki; maddede «bir yıl içinde üni
versite öğretim üyelerinin» 'diyeceğim'ize «Bir yıl 
içinde yükseköğretim üyelerinin» desek «Bir 
yıl içinde öğretim üyelerinin daimi veya kısmi 
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statüde igörev yapmaları konusunda tercihlerini yap
maları /istenir.» 

•«Üniversite» lafını kaymayalım; doğrudan doğ
ruya «öğretim üyeleri» diyelim, 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Maili Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Talbüi, Sayım Başka
nım. Gerçi Ibu akademiyi kapsamıyor; ama, bakın 
26 mcı (madde diyor 'ki: «üniversiteye 'dön'üşıtfürülme-
feri veya üniversite veya Bakanlıklara bağlanıma-
liaırı, (üniversitelerin liçerisıinde faiklüllitie, ©nıstifcü veya 
yüksekokul hallinde teşekkül' estirilmeleri veya kal
dırtmaları hususu tespit edilecek.» 

Binaenaleyh, yüksekokul anlamında ne varsa 
©fendim, hepsi bir potaya dökülecek. 

BAŞKAN — «Üniversite» k'&Mmes'iriii 'süersdk 
mesele (hallolur. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK fHulku'k İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Şöyle diyelim «... itibaren bir 
yıl içinde bu (kanun kapsamına güren öğretim üye
lerinin, bu kanun 'kapsamına giren yükseköğretim 
kurumlarının..,» 

IBAŞKAN — Daha açık ölür. 
(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar 
Daire Başkanı) — Daha rahat olur. ileri tarihte aka-
ıdemtileri üniversite 'yaparsak veya lalkadam'ilıere bağlı 
fakülte ve yüksekokulları da bu 'yasanın, içine alırsak, 
tabii ki, onlara da (hitap e'ömiş olacağız. 

IBAŞKAN — O halde, geçici 22 noi madde şöyle 
oluyor: «(Bu kanunun lyiürüriüğe girdiği ıtaırtilhlten iti
baren bir yıl içinde bu kanun kapsamına giren iöğ-
tfetim üyelerinin dairrii veya kısmi ısitarude görev 
(yapmaları konusunda Iterc'Merini 'yapmaları ilsitenir,» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ -(Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Bu kanun kap-
ısamundaik'i yükseköğretim kurumlarındaki öğretlim. 
üyelerinin..,» 

BAŞKAN — Başlka yok zaten, buna giren baişka 
öğretim (üyeleri yok. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Milli Gü
vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başlkanıım, 
malumunuz, bakanlıklara bağlı yükseköğreitilm okul
ları da, ylükseköküllar da bu kapsaıma bunun tarifi 
ilçfae giriyor. 

(BAŞKAN — Tarife girdi; ama, kapsama gir
medi. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MASAN SAĞLAM 
— Efendim, 'bu kanuna girmedi. En ison maddede 
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gayeft açik belirleniyor : «Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği ıtarilhte mevcut olan akademi, fakülte, enstitü 
ve 'yüksekokulların durumları bu kanuna göre Yük-
iSâköğretim Kurulu fcurulmasıım müteakip bu kurul
ca 'incelenerek, bunlarım üniversiteye dönüşıtürülme-
leri veya üniversitelere veya bakanhklara bağlanma
ları, üniversitelerin içerisinde fakülte, ensltitü ve 
yüksekokullar hailinde teşekkül ©fctüriimeleri veya kal
dırılmaları hususu tespit edilerek, gerekli yasal dü
zenlemelileri yapmak üzere bu kanunun yürüdüğe 
girmesinden itibaren altı ay içerisinde Milli Eğitim 
Bakanlığına sunulur.» 

O (halde, bu kaimin, Üniversiteler Kanunu. Bu
nun içerisinde <şu en «ton ımaddede, geçici madde 28 
olarak 'yeni maddesinde yeniden ©le almak lazım. 
Aslında Muzaffer Paşanın söyledikleriyle burada üni
versite demenin kapsamı arasında bence hiçbir fark 
yok. Doğrudan doğruya bu, ışu hususu ile 'diğerlerini 
kapsamına almıyor, benim kanıma göre, doğrudan 
•doğruya (üniversiteyi veyahut o kanunun kapsamına 
zaten üniversiteyi alıyor. İkisi aynı oluyor efendim. 

(BAŞKAN — «Bu kanun kapsamına giren öğre
tim 'üyeleri...» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeyi (bir daha okuyunuz 
©fendim, geçici madde 22'yi: 

Geçici Madde 22. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten 'itibaren bir yıl içinde ıbu kanun kap
samına giren öğretim üyelerinin daimi veya kısmi 
statüde görev yapmaları konusunda terci'Merini yap
maları listenir. Tercilhlerini belirtenlerin atamaları 
bu kanun hükümlerine göre yapılır. Tercihlerini yap
mayanların üniversite ile ilişkileri kesilir.. 

BAŞKAN — «Kurumlarıyla» diyelim onu, «üni
versiteyle» değil, «kurumlarıyla İlişkileri kesilir,» 

Geçici 22 noi madde üzerinde söz almak isteyen, 
var mı ©fendim, bu ison okuduğumuz metin üzerin
de?.. Yoktur. 

(Bu son değişiklikle geçici 22 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 23'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 23. — TC Emekli Sandığı Kanu

nuna göre lamdkl'il'ik aylığı bağlanmış olup da, bu 
(kanunda belirtilen üniversitelerde sözleşme ile ça
lışmakta olan öğretim elemanları ile diğer idari 
personel 198(1 - 19812 eğîtim - öğretim yılı sonuna 
kadar ısahip dlduklan statü içinde hizmetlerine de-
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vanı eıdebiılider. Bu (tarihten Sonra genel (hükümlere 
taihi olurlar. 

IBAŞKAN — Burada üki tanıe «ile» geçiyor, ikin
cisine «ve» desek olmaz mı aoaJba? «Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik 
aylığı bağlanmış olup da, Ibu Ikanumda belirtilen üni
versitelerde sözleşme ile çalışmakta olan öğretim ele-
ımıanları ve ıdiğer idari personel...» Orada da bir 
«ile», burada da ıbir «iıle»̂  

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Mildi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Birinci «ile» de, 
«sözleşmeli olarak çaluşimakta olan...» 

ıHAŞKAN — Olur o. Ya onu değiştirelim, ya öte
kini değiştirelim. 

O «dle» ikalsın. «sözleşmeli ıdlarak» dalha doğru. 
«sözleşme» değildir zaten, «'sözleşmeli eleman» dır. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAMİNKAYA — «Söz
leşmeli olarak çalışan öğretim elemanlarıyla...» «Ça
lışmakta olan» demeyelim; «çalışan öğretim ele
manlarıyla...» 

•BAŞKAN — «Sözleşmeli olarak çalışan öğretim 
elemanlarıyla diğer idari personel...» 

Geçici madde 23'ü Ibir dalha okutuyorum : 
Geçici Madde 23. — TC Emekli Sandığı Kanu

nuna göre emekl'ililk aylığı bağlanmış olup da, bu 
kanunda (belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak 
çalışan öğretim elemanları ile diğer idari personel 
198ü -1982 eğitim - öğretim yılı sonuna (kadar sahip 
oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilir
ler. Bu tarihten sonra geneli hükümlere ıtalbi olurlar. 

BAŞKAN — Bu geçici 23 ıncü madde üzerinde 
ısöz almak isteyen var mı öf endim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sumuıyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici ımadde 24'ü okutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 24. — Bu kanunun yayımı tari

hinde yürürlükte bulunan döner sermaye yönetmelikleri 
ile Orta Doğu Tdknıik Üniversitesi Uygulamalı Araış-
Itnrtmialar Yönetmeliğinin uygulanimaisıma ıbu kanun 
esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulunca çıikarıla-
calk döner isermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye 
kadar devaim olunur. 

BAŞKAN — Geçici madde 24 üzerinde ısöz al-
ımalk isteyen var mm efenıdiım?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuıyoruım: Kabul edenler... 
Ebmeyenter... Kalbul edilmiştir. 

Geçici madde 25'i oikutuyorum : 
GEÇtCt MADDE 25. — Orta Doğu Teknik Üni

versitesinde, 19®1 malıi yılı bütçe uygulamasına, bu 
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kanun gereklerine göre 1982 mali yılı hasına kadar 
devam edilir. 

IBAŞKAN — GeçJici maidde 25 üzerinde ısöz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibül edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ıŞimdİ geçici madde 251ten sonra geçici madde 26 
olarak ok madde eklenmesine dair Milli Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral' Necdet Üruğ'un 
bir önergesi var; onu okutuyorum!: 

Milli Güvenl'ik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülknelkte olan Yükseköğretim Kanunu Ta

sarısına 26 ncı geçici madde olarak ilişikteki met
nin ilave edilımeisirii, geçici madde 126'nın 27, geçi
ci madde 27'nin 28 olarak değiştirilmesini arz ede-
ıriilm. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Geçici Madde 26. — Öncelikle üniversite öğretim 
elemanlarının ihtiyacımı karşılamak üzere; planlanan 
üniversite yerleşüm alanları içinde veya yakınında 
toplu lojman yapımı maksadıyla 1982 mali yılımdan 
itibaren ilgili bütçelere on yıl süreyle yeterli ödenek 
konulur. ıBu ödeneklerin üniversitelerarasımda dağı-
lımunda, gelişmıekte olan veya lihiMyiaç içinde bulunan 
yörelerdeki üniversitelere löncölilk verilir. 

IBAŞKAN — Geçici 26 ncı madde olarak verilen 
bu önerge üzerinde söz allimak isteyen var mı?.. Yok
tur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler,... Etmeyenler.., Kabul1 edilmiştir. 

O 'halde 26 ncı madde olarak ıbu madde yer ala
cak. 

ıŞimdi eski 26'yı 27 nci madde olarak okutuyo
rum : 

GEÇtCt MADDE 27. — «Üniversitelerarası Öğ
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» Yükseköğre
tim Kurulunun kurulmasını müteakip yönetimi sile 
taşınır ve taşınmaz malları, her türlü hak ve yüküm
lülükleri, personeli ve kadrosuyla birlikte Yükseköğ
retim Kuruluna devredilir ve bağlanır. 

(BAŞKAN — Geçici madde 27 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenller.'.. Kabul edilmiştin 
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Geçidi 28 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 28. — Bu kanunun- yürürlüğe 

girdiği tarihte mevcut olan akademi, fakülte, enstitü 
ve yüksekokulların durumları, bu kanuna göre Yük
seköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip, bu ku
rulca incelenerek, bunların üniversiteye dönüştürül
meleri veya üniversitelere veya bakanlıklara bağlan
maları, ünliversıitelerin içerisinde fakülte, enstitü ve
ya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmeleri veya kal
dırılmaları hususları tespit edilerek, gerekli yasal dü
zenlemeler yapılmak üzere bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Milli Eği
tim İBakanlığına sunulur. Bu kuruluşların 1982 -
1983 eğitim - öğretıilm yılımda yeni hüviyetleri ıile 
eğitim - öğretime başlamaları için gerekli önlemler 
alınır, 

(BAŞKAN — Geçici 28 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,» Kabul edilmiştir. 

İ67 nci maddeye geldik; 67 nci maddeyi okutuyo
rum : 

Yürürlük : 
MADDE 67. — Bu kanunun; 
a) 5 nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve be

den eğitimi veya güzel sanat dallarından biri ile ya
yana dilfa zıorunlu ders olarak programlanması ve 
icra edilmesine dair hükmü 1983 - 1984 eğitim - öğ
retim yılında, 

ıb) 30 ncu maddesi 1985 yılında, 
c) 46 nci maddenin öğrencilerden harç alınma

sına ilişkin hükümleri 1982 - 1983 eğitim - öğretim 
yılında, 

d) Diğer hükülmleri yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon iza
hat verir mi? 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisvonu Başkamı) — Savın Başkanım, 5 nci mad
de (ı) fılkrası «'ilkeler» bölümünde yükseköğretim ku
rumlarında zorunlu ders olarak Atatürk ilkeleri ve 
inkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil ile ayrıca beden 
eğitimi veya güzel sanat dallarından birinin zorunlu 
ders olarak okutulmasını amirdi. 

Malumları bugün birçok yükseköğretim kurum
larımızda ve üniversitelerimizde İnkılap Tarihi, Ata
türk ilkeleri ve İnkılap Tarihli ile Türk Dilinin oku
tulması olanakları olduğu hailde, yabancı dilin zo
runlu ders olarak okutulması, ayrıca güzel sanat dal

larından biri ile beden eğMm'inin programlanıp icra 
edilmesi; gerek saha, tesis, gerekse laboratuvar ve 
eleman açısından bir zamana ihtiyaç gösterecektir; 
bu eğitim - öğretim, yılında hemen uygulantnasjıl 
mümkün olamayacaktır. 

O nedenle, 5 nci maddenin (ı) fıkrası olan bu zo
runlu derslerin içinde yabancı dil ile.,., 

'BAŞKAN — Yalnız yabancı dile, beden eğitimi; 
yoksa Atatürk ilkeleri.,.,. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İstisas 
Komisyonu Başkanı) — Onlar okutulacak, Türk Di
li devam edecek; sadece yabancı dil ve beden eğiti
mi ile güzel sanat dallarından birinin zorunlu ders 
olarak okutulması, 1983 - 1984 yılından itibaren ola
caktır. Ancak imkân dahilinde olanlar da bunu oku
tabilirler, zorunlu ders olarak, 

'30 ncu madde ise, yaş haddi ile ilgili idi. Malum
ları hemen 67 yaşına birden İndirildiğimde, kanun yü
rürlüğe girdiğinde bir kısım' öğretim üyeleri emekli 
olacaktı. Bu, kademeli olarak... 

IBAŞjKAN — Onun maddesi geçti, geçici madde
lerde geçti. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisvonu Başkanı) — Orada savılmadı. 

BAŞKAN — Geçici madde 20 olarak koyduk 
onu : «öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 
yılı için 70, T98'3 yıllı için 69, 1984 yılı içıjn 68i fyaşjıı-
nı doldurdukları tarihtir» dedik 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 69 ve 68 sayıldı. Bu yıl, ka
nun çıktıktan 1982 yılı sonuna kadar ve 1984 yılın
da 67 yaşın olacağını vurgulamak için bu geçioi mad
de konmuştur. 

IBAŞKAN — Yani 30 ncu maddede «67 yaş» de
dik; artık 1985 yılından sonra 67'd'ir. 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — 67'dir. 

BAŞKAN — O zamana kadar birer sene, birer 
sene indiriyoruz. Yoksa, 1985 yılından itibaren 69'a, 
68'e, 67'ye inecek demek değildir., 

KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Savın Başkanımı, 30 ncu 
madde, kanunun aslındalki 30 ncu madde, bu indirdi
ğimiz geçici madde idi, biraz önce zatı âlilerinin bu
yurduğu, Onun için, o madde yürürlüktedir; o hemen 
yürürlüğe girecdk. Geçici 20 nci maddede buyurdu
ğunuz 1982... 

BAŞKAN — Gerçi onu karşılar o; ıgeçici maddeyi 
koyduğumuza göre karşılar. 
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KURMAY ALBAY CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu 'Başkanı) — Karşılar onu. Tereddüde ma
hal kalmasın, şurada 3 ay kaldı 1981 yılını bitirmeye; 
'bu anda 'da öğretim üyelerinin durumu vuzuha kavuş
sun ve orada ;da 67 için 1985 yılı 'konmadı; tburaya 
konmak suretiyle 'hepsi halledilmiş olur diye. 

Ayrıca 46 ncı madde öğrencilerden harç alınması
na ilişkindi. Bu eğitim-öğretim yılı başlamıştır. Bazı 
hazırlıklar da Yükseköğretim Kurulu tarafından yapı
lacak, yönetmelikler çıkarılacak. Bu, ancak bu eğitim-
öğretim yılı sonuna 'kadar yapılabilir, harçlar gelecek 
eğitim öğretim yılında ancaik alınabilir, düşüncesiyle 
'böyle düzenlenmiştir. 

Arz ederim. 

ıBAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

'Buyurun Sayın Milli Eğitim Bakanımız. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Başkanım, 'bence 20 nci maddede zaten insanın 
gözlü 67 yaşı arıyor. Onu 'buraya koyarız, 67 deriz 
ve 'bağlarız; yürürlük maddesinden de kaldırırız. İki
ye 'bölüyor 30 ncu maddeyi. Bir açıklama yapıyoruz 
yeniden; ondan sonra 30 ncu maddenin diğer kısımla
rını da yürürlük kısmına alıyoruz. Hiçbir gereği yok. 
67 nci maddeden bunu siler, yazdığımız 20 nci mad
de de ı«!1983 yılı için '69, 1984 yılı için 68, 1985 yılı 
için de 67 yaş» deriz, bırakırız ve geçer. 

IBAŞKAN — Bu asıl madde olduğu için her halde 
bunu 'koymuşlar. Öteki geçici maddedir, birer birer 
indiriyor. Halbuki, 30 ncu maddede «67» diye geçi
yor; '3ıöl ncu madde, «Öğretim üyelerinin görevleriyle 
ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını 

doldurdukları tarihtir» diyor. 'Bunu hemen uygulama-
sınlar diye konulmuş. Gerçi geçici madde ile onu hal
lettik; ama emniyet sübalbı oluyor bir nevi. Esasında 
konmasa da olurdu, geçici madde de onu hallederdi; 
ama konmuş. Zarar değil, faydası var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYiNAK (Hukuk İşleri, Kanunlar ve Kararlar Daire 
•Başkanı) — Sayın (Başkanını, geçici madde, uygulama
sını gösteriyor, rahatlık veriyor; 1982 yılında kaç ya-
şındakilerin emekli yapılacağım gösteriyor. 

(BAŞKAN — Tamam. Onun için emniyet süba-
bıdır; zarardan çok faydası var. 

67 nc'i madde üzerinde başjka söz almak isteyen?.. -
Yok. 

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

68 nci maddeyi okutuyorum : 

Yürütme : 
MADDE 68. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütün ,,f: 
iBAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 
'Efendim, gündemimizde başka konuşulacak konu 

bulunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve sa
atte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 
Kapanına Saati : 17.50 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

80 NCİ BÎRLEŞÎM 

4 Kasım 1981 Çarşaıraha 

Saat : 1430 

L — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

il. — Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve lihtisas 
Komisyonu Raporu (1/203) (S. Sayısı : 285 ve 285'e 
1 nci ve 2 nci ek) 

2. — Gemi Sağlık Resmi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Plian Komisyonu Raporu (1/119) (S. Sayısı : 270) 

.3. — istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Göreıvl/sni Hakkımda Kamun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/243) (S. 
Sayısı : 279) 

4. — Büyük Şehirlerin Yakın Çevresindeki Yerle
şim Yerlerinin AnaJbelediiyelere Bağlanmaları Hak
kımda Kanun Tasarlısı ve İhtisas Komisyonu Raporu 
(1/1:29) (S. Sayısı : 276) 

5. — Devlet Mezariiğı Hakkımda Kanun Teklifi 
ve İhtisas Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı : 274) 

6. — Adlıi Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/221) (S. Sayısı : 278) 

7. — Sendikalar Kamunu Tasarısı. (1/235) 
(8. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
9. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/222) 

10, — 2330 Sayıii Nakdi Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (c) 
ve (e) Fıkralarımın Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı (1 /244) 

İL — Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Ka
nun Tasarısı (1/245) 

.12. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurba
ğa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi 
(2/77) 

13. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı (1/330) 
14. — Çocuk Mahkemeleri Kuruluşu, Görev ve 

Yargılama Usulleri Hakkında Kamumun Bazı Mad
delerinim değiştirtmesine, Bazı Maddeterinıin Kaİdı-
rıllmasuna Dair Kamın Tasansı (1 / 246) 

15. — 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri 
Memurlar Kanunumun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kamun Tasansı (1/247) 

16. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi. (2/78) 

17. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
6 Ek Geçici Madde Bklennıesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/79) 
(S. Sayısı : 286) 

18. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (l/20r7) 
19. — Tel'siz Kanunu Tasarısı. (1 / 224) 
20. — Bor, Kömür, Asfalit'it, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

21. — 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mad
desinin Yürüriıükıten Kaldırılfması Bazı Madde, Bend 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı. 
(1/239) 

22. — 5590 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansı. (1/196) 

23. — 5590 Sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaiüarı» 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine, Bir Mad-
desinin Kaldırılmasına, Bu Kanuna Geçici Maddıdıer 
Eklenmesine ve 6763 Sayılı Türk Ticaret Kanunumun 
Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun 12 nci 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
d/195) 

.24. — 618 Sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/1612) 

25. — 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkımdaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/163) 

(Devama «falda) 
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26. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanıma Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kamın Tasarısı. 
(1/164) 

27. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kamun Tasarısı. (1/228) 

.28. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu 
Tasarısı. (1/229) 

29. — Danıştay Kanunu Tasarısı. (1/260) 
30. — Bölge idare Mahkemeleri, İdare Mahke

meleri ve Vergi Malhlkemellerinin Kuruluşu ve Gö
revleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/255) 

31. — İdari Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı. 
(1/254) 

32. — Askeri Yüksek lİdare 'Mahkemesinin Kal
dırılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/256) 

33. — Askeri Yargıtay Kanununda Değişiklik Ya-
prliması Hakkında Kanun Tasarısı. (1 /257) 

34. — 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve işleyişi Hakkımda Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/253) 

35. — Adalet Bakanlığı Merkez KuruOuş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

36. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

3.7. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
3 neü Maddesi ite 15 nci Maddesinin (h) Fıkrası
nın Değiştirilmesine ve 39 ncu Maddesine (j) Fıkrası 
ve Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Bklen-
ımesine Dair Kanun Tasarısı. (1/259) 

38. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

3,9. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Madde]erinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Taisarısı. (1 /251) 

40. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

41. — 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. (1/266) 

42. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
.(1/264) 

43. — Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tat
bik ŞekM Hakkmda Kanunda Değişildik Yaprima&ma 
Dair Kanun Tasamı. (1 /241) 

44. -— 926 Sayılı Türk Süiahfo Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bir Maddesinin Yürürlükten KaMırdiması ve Kanu
na 4 Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı. (1/252) 

45. — Deniz Ticaret Filosunu Gedıiştirrroe İte 
Gemi înşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kamın Ta
sarısı ,(1/170) 

46. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1 /267) 

47. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

48. — 1475 Sayılı tş Kanununun Bazı Maddete-
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/2(69) 

49. — 2416 Sayılı 1981 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
ve Bu Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
Yapılması Hakkmda Kanun Tasarısı. (1/271) 

5a — 2388 Sayılı Ankara Üniversitesi 1981 Mali 
Yılı Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1 /272) 

51. — 2412 Sayılı Devlet Hava Meydanları İşi/et
mesi Genel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanu
nuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı. (1/273) 

52. -r- 2411 Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağ
lı Cetvelılerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/274) 

53. — 2407 Sayıla Karayolları Genel Müdürlüğü 
1981 Maî'i Yılı Bütçe Kanununa Bağlı CetvelOerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 
{1/275) 

54. — 2413 Sayi'tı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvel-
terde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı. (1/276) 

55. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız-
Jiandıri'îması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) (S. Sayısı : 
292) 

••»• <m>9<m -<••• 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek 

Yükseköğretim Kanun Tasarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. 
(1 /203) 

İhtisas Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 4 Kasım 1981 

İhtisas Komisyonu 
Esas No. : 1/203 
Karar No. : 72 

Milli Giivenlk Konseyi Başkanlığına 

L 30 Ekim 1981 günü yapdan M i l Güvenilıik Konseyi ıtoplanıtaısaıriıda Komisyonumuza iade edilen Yüksek
öğretim Kanun Tasarısının tümü Komisyonumuzda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağla 
yükseköğretim kurumları lie [üjğiıerti açısından taranarak yeniden görüşülmüştür. 

2. Tasarının! kapsamım düzenleyen 2 mcti miadd'edin son cümlesindeki «kendi kanunlarında hüküm bu
lunmaması haHimde bu kamın hükümleri uygulanır» ifadesinin1 Türk Siahllı Kuvvetleni ve Emniyet Teşki
latına bağlı yükseköğretim kuııumlarınca değişlik yorumlara sebebiyet verilmemesi İçtim metinden çıkaml-
ntaısı uygun mütalaa edilerek itmelerine sunulmuştur. 

3. İstek üzerine görevlendirmeyi düzenleyen 40 rrcı maddenin «Kurumlararası Yardımlaşma» başlığı 
aütınlda yaratmasını ve bu Kanun kapsamınla girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri üle lEmniiyet Teşkilatıma bağ-
h yükseköğretim kurumlarının öğrettim üyesi lihıtıiyaçiliarınmct fcarşılanmıası maksadıylja 40 moı maddeye (G) fık
rası eklenerek yenliden düzenlenmiş ve emürlerinıe sunulmuştur, ikinci maddede yapılan değişiklik nedenliy
le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Bmnüyet Teşkilatınla bağlı yükseköğretim kurumları kanun kapsamı dışında. 
kaMıklaınndan muhtemel öğretim elemanı sıkıntısının gideıffljmesıine böylece imkân sağlanmıştır. 

4. Öğretim üyesi iMyacınan karşılanmasını düzenleyen 41 noi maddeye bu kanun kapsamı dışında kalan 
öğretim kurumlarının da öğretim elemanları [ihtiyacının karşılanıabilmesii maksadıyla (c) fıkrasının eklıenme-
sü tensiplerine ısıunıulmuıştur. Böylece Yükıseköğretlim Kurulu tarafınıdan kurumHaıım öğretim üyesi (itotıiyacb-
nın tespitinde kapsam dışımda kalan yükseköğretim kurumlanman ihtiyacmıa da dikkate alınması hükme bağ
lanmıştır. 

5. Yürürlükten kaldırılan kamın ve hükümler yeniden ıdıüzenlenerek 66 ve 67 <noi madde hallinde yazıil-
mıtş mıetinilıer 66 n o madde halline getirilerek tensiplerine arz edilmiştir. 

6. Geçidi maddeler düzenlenirken kanun kapsamı (dışında kalan Türk SMılı Kuvvetleri ve Emniyet 
Teşkilatına bağlı yükseköğretim (kurumılarının eski mevzuata göre doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme
leri gereken öğretim üyelerinim; bu kurumlıaen kendi kanunlarında yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar, 
tabi olacağı statüye açıklık getirilerek bir müddet devam edecek boşluğun doüdorullmaısı öngörülmüş ve 
birbirüne benzer veya tekrar mahiyetinde olan maddeler yenliden düzenlenerek tasviplerine sunulmuştur. 

Arz ederim. 

JKomfflsyon Başkanı Üye Proje Yetkilisi 
Kurmay Altoay Kurmay Albay Kurmay Yarbay 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ M, Selim OKÇAY 

'Üye Üye Üye 
Kurmay Yarbay MİM Eğütim Bakanı Mili Eğitim Bakanlığa 

Necati ERTÜRK Danışmanı Hukuk Müşaviri 
Seîâhattin MEYDAN Turgut TOKEL 
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KABUL EDİLEN MADDELER 

Kapsam : 

MADDE 2. Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birim
lerimi ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar 
ayrı kanunlarla düzenlenin", kendi kanonlarında hüküm bulunmaması halinde bu kanun hükümleri uygulanır. 

İstek Üzerine Görevlendirme : 

MADDE 40., Kurumlararası yardıttrilaşma : 
a, Yükseköğretim kıuruımlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim yar

dımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıktan takdirde, kendi 
üniversitelerinim diğer birimlerimde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak 
üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler, Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti öden
mez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir Yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanla-
rına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir^ 

h. öğretini üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuHarı üzerine ve ilgili yöne
tim kurullarının görüşü, rdktörüln önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte" bulunan üniversitenin 
birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kad
rosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki 
Yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu sekide veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim 
üyelerine öncelik verilir. 

Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması : 

MADDE .41 w 

a. Bu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumları, bir sonraki eğitim - öğretim yı
lı için çeşitli bilim dallarında duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esas
lara göre tespit eder ve içinde bulunduğu eğitim - öğretim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim Ku
ruluna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, bütün yükseköğretim kurumlarmm ya da yeni açılacakların öğretim 
üyesi durumunu ve ihtiyacını Nisan ayı içinde belirler. 

b, Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlenen ihtiyacı karşılamak amacı ile, tfülm< yükseköğ
retim kurumlarında 40 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre iki yıl çalışmış olanlar ile profesörlükte fiilen se
kiz yılını doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar 
dışında ihtiyacı olan bilim dallarındaki öğretim üyelerinin durumlarını inceler ve bu nitelikteki öğretim üye
lerinin eksilmesi halinde hizmetin akşamlayacağına kanaat getirilen üniversiteleri tespit eder. 

Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin miktarı ve nitelik
leri, tespit edilen bu üniversitelere bildirilerek, ihtiyaç mahalline gitmek isteyenlerin bildirilmesi istenir, istek
li çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde ad çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından 
İhtiyaç karşıla'mr,-

Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders yılı çalışmak üze
re görevlendirilirler. Bunlar kendi kadroları üe ve özlük haklan kurumlannda devam etmek kaydı ile ge
çici görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özeliklerine göre, varsa bu sekilide verilen ödenekleri ça
lıştıkları kurumdan alırlar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kapsam : 

MADDE 2. Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimle
rini ve 'bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili husus
lar ayrı kanunlarla düzenlenir. 

Kurumlararası Yardımlaşma : 

MADDE 40. 
a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim 

yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, 
kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldur
mak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti 
ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim 
elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir. 

b. Öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuları üzerine ve ilgili yö
netim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yüksek öğretim Kurulu tarafından, istekte bulunan üniversite
nin birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görevlendirilebilirler. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kad
rosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki 
yükseköğretim kurumlarında toplam enaz beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim 
üyelerine öncelik verilir. 

c. Bu 'kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yük
seköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu kurumların bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğ
retim kurumlarından ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkrasındaki esaslara göre 
karşılanır. 

Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması : 

MADDE 41. 
a. İBu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumları, bir sonraki eğitim - öğretim yılı 

için çeşitli bilim dallarında duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esas
lara göre tesp'It eder ve içinde bulunduğu eğitim - öğretim yılının ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim Ku
ruluna bildirir. Yükseköğretim Kurulu, bütün yükseköğretim kurumlarının ya da yeni açılacakların öğretim 
üyesi durumunu ve ihtiyacını Nisan ayı içinde belirler. 

b. Yükseköğretim Kurulu, yukarıda belirlenen ihtiyacı karşılamak amacıyla, tüm Yükseköğre-
x tim kurumlarında 40 ncı maddenin (b) fıkrasına göre iki yıl çalışmış olanlar ile profesörlükte fiilen sekiz 
yılını doldurmuş olanlar ve rektör, dekan, enstitü ve Yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dışında 
ihtiyaç duyulan bilim dallarındaki öğretim üyelerinin durumlarını inceler ve bu nitelikteki öğretim üyeleri
nin eksilmesi halinde hizmetin alksamayacağrna kanaat getirilen üniversiteleri tespit eder. 

Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin miktarı ve nitelik
leri, tespit edilen bu üniversitelere bildirilerek, ihtiyaç mahalline gitmek isteyenlerin bildirilmesi istenir. İs
tekli çıkmaz veya yetmez ise belirlenen üniversitelerde ad çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan ihtiyaç karşılanır. 

Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders yılı çalışmak üze
re görevlendirilirler. Bunlar, kendi kadroları ile ve Ö7İük halkları kurumlarında devam etmek kaydı ile geçi
ci görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre, varsa bu şekilde verilen ödenekleri çalış
tıkları kurumdan alırlar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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(Kabul Edilen Maddeler) 

Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yenli tayin edilen yere giıtmedük-
leHi takdirde müstafi sayılırlar. Bu sekide müstafi sayılanlar, bu hizmeti yerjine getirmedikçe herhangi bir 
yükseköğrenim kurumunda tekrar öğretim üyeliğine atanamazlar ve diğer kamu kuruluşlarımda görevlendirile
mezler. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun : 

MADDE 66. 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu, yürürlükten kaltdırıllmıştır^ 

Bazı Hükümleri Saklı Kalan Kanunlar : 

MADDE 67. Aşağıdaki kanunların ve yükseköğretim kurumlarııyla ilgili diğer kanıunlarm bu kanuna aykı
rı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

4619 sayılı İstanbul Teknük Üniversitesi hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da iblir Üniversite Kurufaası Hak
kında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6595 sayılı Ege Üniversitesi Adıyla izmir'de Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun ile 
dk ve değişiklikleri, 

6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve' değişiklikleri, 

7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamunu ile ek ve değişiklikleri, 

892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkindaki 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 Hakkındalldi Kanun ile ek ve değiştiıkikleni, 

1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla istanbul'da bir Üniversite Kurulması Haiklkında Ka
nun ile ek ve değişiklikleri, 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek kanunlar ile An

kara Üniversitesilne bağlı birliımlere ait kanunlar, 

5247 sayılı tstanlbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 

2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile, 

2336 sayılı Gülhahe Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Bu suretle görevlendirilme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yeni tayin edilen yere gitmedikleri 
takdirde müstafi sayılırlar. Bu şekilde müstafi sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir Yük
seköğretim kurumunda tekrar öğretim üyeliğine atanamazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendirilemez
ler. 

c. Bu kanun kapsamı dışında kalan Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı 
40 ncı madde <c) fıkrası esasları çerçevesinde dikkate alınır. 

Yürürlükten Kaldırılan Kanun ve Hükümler : 

MADDE 66. '1750 sayılı Üniversiteler Kanunu tümü ile aşağıdaki kanunların ve Yükseköğretim ku
rumları «ile ilgili diğer kanunlarını bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzonluda Bir Üniversite 'Kurulması Hakkımda 
Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de Bir 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 Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklikleri, 

1785 sayılı Diyarbakır Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

1786 sayılı Çukurova Üniversitesi Kurutuş Kanunu, 

1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu, 

1İ872 sayılı İnönü Ünüversütesi Kuruluş Kanunu, 

1873 sayılı Dört ÜniıVersite Kurulması Hattındaki Kanun ile ek ve değişiîklikleıi 

1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun 
ile ek ve değişiklikleri, 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu 'kanuna' ek 'kanunlar ile An
kara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar, 

'5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek kanunlar, 

2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

ÖNDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Geçici Maddeden1 

GEÇÎGÎ M'ADDE 1. 'Bu kanunun yayımı tarihinde görevleri başında bulunan üniversite rektörleri, fakülte 
dekanları, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve 'bunların yardımcıları ile senato, üniversite yönetim ku
rulu, fakülte ve yüksekokulların kurulları l e yönetim kurulları üyelerinin görevleri sona erer. Ancalk, bu ka
nuna uygun olaralk yöneticilik ve organlara yeni seçim ve atama işlemleri yapılıncaya kadar görevlerine devam 
ederler, 

GEÇÎCÎ MADDE 2. IBu kanun kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretitn Denetleme Kurulu, Üni
versitelerarası Kurul ve Yüksekokullararası Kurul üç ay içinde yükseköğretim kurumlarına ait diğer organlar 
ve kuruluşlar altı ay içinde kuruluş ve işleyişlerini bu kanun hükümlerine uygun olarak düzenlerler. 

Bu kurullar oluşuncaya kadar Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretim Denetleme Ku
rulu ve Yüksekokullararası Kurulun görev yetkileri Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. Yükseköğretim Kurulu ile Yülksökokullararası Kurulun genel sekreterlli'k kadroları, ça
lışma yeri ve bütçesi sağlanıp işe başlayıncaya kadar; sekreterMk hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığınca oluştu
rulacak geçici bir hizmet grulbu tarafından yerine getirilir, 

GEÇÎCÎ MADDE 4. IBu kanonun yayımı tarihinden önce 1750 sayılı Kanun uyarınca tüzelkişilik vefilımiş 
olan yüksekokulların, tüzelkişilikleri, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay daha geçerlidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. (Bu kanunun yayımı tarihinde «Enstitü» adı altında eğitim - öğretim yapmakta olan 
ve öğrencisi ^bulunan yükseköğretim kurumları bu kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde durumları
nı bu kanun hükümlerine göre düzenlerler. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. Bu kanunun yayımı tarihinden önce, üniversiteler ve akademiler kanunu uyarınca do
çentlik ve profesörlük unvanı almak üzere başvurmuş kabul edilmiş olanlardan, doktora veya tıpta uzmanlık 
unvanı almış olanlar ile 1981 yılı içinde önceki kanun hülkümLerine göre doçentlik ve profesörlük için öngörü
len çalışma süresini tamamlayacak olanların kadroya atanma dışındaki işlemleri, önceki kanunlara göre yürü
tülür. 

GPÇÎCÎ MADDE 7. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte doçentlikte dört yılını doldurmuş olanlar Öl nci 
maddedeki iki yıllık zorunlu hizmetlerini Yükseköğretim Kurulunun saptayacağı esaslara göre 1985 Temmuzuna 
kadar isterlerse yapmayabilirler. A ı̂oak bu hizmeti profesörlükte üç yıl olarak yaparlar. 

GEÇÎCÎ 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. 

GEÇÎCÎ MADDE 9. Bu kanunun yayımı tarihinde mevcut öğretim üye veya öğretim yardımcısı kadro
larında geçici olarak 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 maddeler uyaı^nca bir kadroya atanmayan veya ders saati başına ücret ödenmek üzere sözleşme yapıl
mayanların görevlerine son verilmiş sayılır. 

GEÇÎCÎ 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. 

Milli Güvenlik Konseyi t(S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

Geçici Maddeler 

GEÇtCt MADDE 1. Bu Kanunun yayımı tarihinde görevi başında bulunan Üniversitelerarası Kurul, se
nato, üniversıi'te 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 tarihinde, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanla
rının görevleri ise 31 Ağustos 1982 tarihinde sona erer. bu tarihlerde göreve başlamak üzere bu Kanun uyarınca 
atamalar yapılır. Bunlardan bu tarihten önce görevden alınan veya herhangi bir nedenle ayrılianlann yerine 
bu Kanun hükümlerine göre atamalar yapılır. 

GEÇtCt 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 'sekreterlik hizmetleri için mevcut Üniversitelerarası Kurulun Sekreteryası Yük
seköğretim Kurulu Başkanı 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 so
nunda ad çekme suretiyle belirlenir. 

a. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yenilenme usulü; 
(1) Devlet Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte biri, 
(2) Bakanlar Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri, 
(3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte biri, 
arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır. 

(b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin yenilenme usulü; 
(1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör ile Milli Eğitim Bakanlığın

ca seçilenlerin üçte biri, 
(2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca se

çilenlerin üçte biri, 
arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. 03u Kanunun öngördüğü yönetmelikler ile Kanunun hükümlerine uymayan mevcut 
tlüzük ve yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden başlayarak dokuz ay içinde yeniden düzenlenip, yürür
lüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olma
yan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak, sınıf ve ders geçme ile ilgili yürürlükteki sınav ve 
değerlendirme mevzuatı 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar uygulanır. 

GEÇİCİ 'MADDE 6. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, üniversiteler ve akademiler kanunlarına 
göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer 
olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 7. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu tarafından yeni kad
rolar tespit edilinceye kadar, Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça mevcut boş kadrolara atama yapı
lamaz. 

GEÇİCİ MADDE 8. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve 
profesörlük unvanım almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tari
hine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacak-
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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. 

GEÇÎCÎ 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. 

GEÇÎCt 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. 

GEÇlCÎ MADDE 14. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğ
rencilere, her ders için üç sınav hakkı daha tanınır. 

GEÇlCt MADDE 15. «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» taşınır malları, her 
türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrolarıyla birilikte Yükseik'öğreititm Kuruluna devredilmiş ve bağ
lanmıştır. 

Üniversitelerarası öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin taşınmaz malları, bu 
kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren Hazineye intikal eder. 

GEÇÎCt MADDE 16. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, ideal kadrolar belirleninceye kadar, 
Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça mevcut boş kadrolara atanamazlar. 

GEÇÎCt 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. 

GEÇÎCt 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. 

GEÇÎCt MADDE 19. Bu kanunun yayımı tarihinden önce îktisadi ve Ticari îlimler 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. 

GEÇÎCt MADDE 20. 1750 ve 1765 sayılı kanunların kapsamı dışında olup, bu kanun kapsamına alınan 
yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin Yükseköğretim Personel kanunu çı
karılıncaya kadar, eski statüleri ile aylık ve ücretleri nin ödenmesine devam edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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ların 'başvurmaları ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata 
göre yürütülür. 

Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına 
bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının verilmesinde yukarıdaki esaslar 
uygulanır, 

GEÇİCİ MADDE 9. Bu Kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık unvanı almış olup, do
çentlik sınavına girmek ve ibu unvanı almak amacıyla başvurmuş olanlardan, 'bu işlemle ilgili, yabancı dol 
sınavı, tez, ktollüfcyum ve deneme dersıi safhalarından 'bir veya birkaçını başaran fakat süresi içinde doçent
lik unvanımı almayanlara, geri kalan safhalarım tamamlayabilmeleri için, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren ibir yıl daha süre tanınır. 

GEÇİCİ MADDE 10. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim ku
rumlarının asistan kadrolarına atanmış olarak doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi için çalışmalarda bu
lunanlar bu kadrolarda bir yıl süre ile bu Kanun hükümlerine göre araştırma görevlisi olarak çalıştırılabi
lirler. Bunların, fbu kadrolara yeniden atanmaları her yıl ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE İL Bu kanunun yayımı tarihinde bu kanuni kapsamına alınanı yükseköğretim kurumla
rımda ve üst kuruluşlarında görevli öğretilm elemanı ile yönetim personel aynı görevlerimi yürüttükleri takdir
de almakta oldukları aylık ve ücretlerini almaya devam ederler. Bu personelden bağlı oldukları kurumun 
adı veya statüsü değişenler ile kaldırılanlar yeni kadrolar belirlerip atamalar yapıhmcaya kadar eslkü kuruın> 
larının kadro aylıklarını alırlar. 

GEÇÎCİ MADDE 12. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, kadro kanunları çıkıncaya kadar yardımcı do
çentliğe seçilenler, asistan veya öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 13. ıBu kanunun yürürlüğe girdiği tarilhlte, yükseköğretim kuruımlarında kayıtlı bulunan 
öğrencilerden, bu kanunun 44 ncü maddesinde öngörületa süreleri tarniaimlaimış veya aşmış olanların yüksek
öğretim kururMarıyla ilişikleri kesilmez. Ancak, bu gilbi öğrenciler bundan sonrakü eğitim - öğretilm sürelerin
de her eğitim - öğretim yılında başarılı olimafc meöburiyellindledlideri Aksi halde öğretim kurumlarıyla ilişik
leri kesıilr,; 

GEÇİCİ MADDE 14. Yükseköğretim Personel Kanunu çıkarılıncaya kadar, 1765 sayılı Üniversite Per
sonel Kanunu kapsamına giren yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer kanunların personel ve özlük hakla
rına ilişiklin hükümlerinin uygulanmasınla devam olunur. 
GEÇİCİ MADDE 15. Bu kanunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta uzmanlık yetkisine sahip olup 
da bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak; 

a. Asistan unvanı ile çalışanların bir yıl zarfında, bu kanun hüMiırnlerine uygun 
olmak kaydı ile yardımcı doçentliğe başvurmaları sağlanarak yülksdtillmeleri ve atanmaları yapılır ve bulun
dukları kurumları 'ille ilişikler* kesilir. Bu süre içinde yardımcı doçent olamayanlarını üniversite ile ilişikleri 
Üdesiliir.; 

b. Asistan dışında başka bir unvan ile öğretim yardımcısı olarak çalışanlardan, ya 
bu unvanlarının gereği görevlerini sürdürmeleri veya yukardalM (a) fıkrası esaslarına göre, bir yıl içinde 
yardımcı doçentlik için başvurmaları istenir. Bunlardan, öğretim yardımcısı olarak göreve devam etmek 
isteyenlerin sayısı bu statüdeki kadroları aşarsa, ilgili yönetim kurulunun yapacağı tetiklik sonucuna göre, 
fazla olanların kurumları ile ilişikleri kesilir^ 

GEÇİCİ MADDE 16. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesinde halen çalışmakta olan 
öğretilm elemanlarına bu kanuna göre intibakları yapılıncaya kadar eski statülerime göre ödeme yapılmasına 
devam olunur^ Yapılacak intibak sonucunda, bu öğretim elemanlarının girebilecekleri derece ve kademelerde 
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GEÇÎCt 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. 

GEÇÎCt MADDE 22. Orta Doğu Teknik Üniversitesi i e Boğaziçi Üniversitesinde halen çakşımaklta olan 
öğretim demanıları için kaıdlro sağlanıp genel hülkümliere göre intibakları yapı&ncaya kadar bu personele eski 
statülerine göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak intibak sonucumda bu akademik personelin gi
rebilecekleri derece ve kademelerde alacakları aylık tutarı iiie her türlü tazminat ve yan ödemeler toplamı, 
esûci statülerine göre aldıkları ücretten az olduğu taktirde afaldaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yılı asmamak şartı ile tazminat şeklinde ödenir^ 

GEÇtCt MADDE 23. Bu kanonun yürürlüğe girdiği tarlilhte, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde en az bir yıl 
süre ile yardımcı profesör unvanı ite öğretim görevi yapmakta olanlar, geçici öğnetiim görevlisi olarak görevle
rine en fazla beş yıl süre ile devam ederler. 

GEÇtCt MAD0 24.) Bu kanunun yürürlüğe gMiği tarihte Orta Doğu Teknik Üniversitesinde sigortalı ola
rak çalışmakta olan yönetim- personellinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu büklümlerine göre intübalkta-
nı yapmak üzere, üniversite rektörlüğünce üç ay içlimde bir intibak kıomilsyonu kurulur. Bu komisyon illgili 
personelin kurumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde üniversite rektörlüğüne 
öneride bulunur. İntibaklar bu kanunun yayımı tarihlinden itibaren bir yıl içinde yapıİHV 

Bu personel bu süre içlin de eski statülerine göre ücret almaya devam ederler. 

GEÇtCt MADDE 25. (Bu kanunun kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarında en aız dört yıllık yüksek
öğrenim görmüş odup, bu kurumlarda öğretmenlik yapmakta olan ve görevleıliıni ders verme, atölye uygulaması 
yapma ve seminer yönetme yetkisi ile sürdürenlerin durumu, Üniversitelerarası veya Yûksekokullararası Ku
rulun saptayacağı esaslara göre, bu kurullarca çeşitli bilim kollarında kurulan intibak komisyonlarınca altı ay 
içinde incelenir ve 48 nci madde hükmüne göre öğretim görevlisi olarak hizmete devam edip edemeyecekleri 
saptanır. 

Öğretim görevliliğine intibakı uygun görülenler, bağlı bulunduğu fakülte ya da yüksekokul 
yönetim kurulunun önerisi ve Md'M Eğitim Bakanının onayı ile öğretim görevlisi olarak atanırlar. 

Durumları bu kanunun 48 nci maddesine uymayan ve bu maddeye göre intibakları yapıla-
mıayanlıartîan Sicil durumları ve öğretime yararMıfcları uygun bulunanlar 1990 maili yılı sonuna kadar eski sta
tü, halk ve kadrolarına sahip olarak görevlerine öğretmen olarak devam ederler. Bunlardan isteyenlerin, Mıüli 
Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim kurumlarına atamaları yapılır, 

intibak komiisıyonları her altı ayda bir toplanarak bu öğretmenlerden müracaat edenlerin 
intibak durumunu inceler ve karara bağlar, 

Belirtilen sürenin sonuna kadar, durumları 48 nci madde hükmüne uymayanların, kurum
ları ile ilişkileri kesilir, 

GEÇtCt MADDE 26. Bu kanunun kapsamına alınan yüfcseköğreliim kuramlarında müzik, resim, heykel ve 
beden eğitimi gibi özel yetenek isteyen alanlarda öğretmenlik yapmakta olanların intibak işlemi, dört yılık 
yüfloseköğrenlim görmüş olma şartı yerine, yükseköğrenim görmüş olma şartıyle, geçici 25 nci madde hükmüne 
göre yapıhr. Bu gibi öğretmenlerden master ve doktora yapmış olanlardan dört yıllık yükıseköğretim görmüş 
olma şartı aranmaz.. 
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alacakları aylık tutarı ile her türü tazmiînat ve yanödemeler toplamı, mevcut statülerine göre aldıkları üc
retten az olduğu takdirde aradaki fark, kadroya bakılmaksızın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihiden itiba
ren 1981 - 1982 eğiıtkn - öğretim yılı sonuna kadar tazminat şeklinde ödenir., 

GEÇİCİ MADDE 17. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yardımcı 
profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar, Ibu kanundaki şartları haiz iseler, yardımcı doçent sa
yılırlar., 

GEÇÎCÎ MADDE 18. Bu kanun yürüdüğe girdiği tarihte, Boğaziçi ÜriVersÜtesi ile Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde 657 saydı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine talbi olmadan çalışan öğretim elemanları dı
şında kalan personellin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yapmalk üzere, 
üniversite rektörlüklerince bir ay içinde bir intibak kc misyonu 'kurulur, Bu komisyon ilgili personelin durum
larını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde ünıiversliıte rektörlüğüne öneride bu
lunur, İntibaklar 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar yapılır. 

Bu personel 1981 - 1982 eğitim • öğretim yılı sonuna kadar mevcut statülerine gö
re ücret almaya devam ederler. 

GEÇÎCÎ MADDE 19. Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 yılı için 70, 1983 yılı içlin 69, 1984 yılı 
için 68 yaşını doldurdukları tarihtir. 

GEÇİCİ MADDE 20. 30 Haziran 1982 tarihine kadar eski mevzuata göre doçent olup da bu kanun hü
kümlerine göre profesörlüğe yükselecekler, bu kanunun doçentler içlin öngördüğü merkezi sistemle yapılan 
yabancı dil sınavını başarmak zorundadırlar, 

GEÇİCİ MADDE 211 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde üniversite öğretim üye
lerinin daimi veya kısmi statüde görev yapmaları konusunda tercihlerini yapmaları istenir. Tercihlerini belir
tenlerin atamaları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 22. TC Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu kanun
da belirtilen üniversitelerde sözleşme ile çalışmakta olan öğretim elemanları ile diğer idari personel 1981 -
1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarih
ten sonra genel hükümlere tabi olurlar. 

GEÇİCİ MADDE 23., Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan döner sermaye yönetmelikleri ile 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar Yönetmeliğinin uygulanmasına bu kanun esas
larına göre, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar de
vam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 24. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1981 mali yılı bütçe uygulamasına, bu kanun ge
reklerine göre 1982 mali yılı başına kadar devam edilir. 

GEÇİCİ MADDE 25. «Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi» nin yönetimi, bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Milli Eğitim Bakanlığına; Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip yöneti
mi ile taşınır ve taşınmaz malları, her türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrosuyla birlikte Yüksek
öğretim Kuruluna devredilir ve bağlanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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GEÇİCİ MADDE 27. TC Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olupta, bu kanunda be
lirtilen yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan öğretim elemıanıları, istekleri üzerine ve üniversite sena
tosu tarafından uygun görüldüğü .takdirde, daiha öncekendilerine uygulanan sosyal sigorta koşulları içeri'sinıde 
bu kanunum yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en çok iki yıl daha sözleşmeli olarak çalışmaya devam eder
ler. Bunlara verilecek ücret ve özlük haklan tutarı akademiik unvanları ve kıdemleri itibariyle eş durumıda olan 
kaldrolu öğretim üyesi ve öğretim yardımcısının aylık tazmıinalt ödenek ve diğer yan ödemeleri tutarını geçemez 

GEÇlCt MADDE 28. TC Emekli Sandığı Kanunuma göre emeklilik aylığı bağlanmış ölüp da, yükseköğretiıra 
kurumlannda çalışmakta olan yönetim personeli, istekleri üzerine ve hizmetlerine gerek duyuluıyorsa, ün/iversitoe 
senatosunca karar verilmesi hailinde daha önce kendilerime uygulanan sosyal sigortalar şartları içinde, bu kai
min yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, en çok iki yıl daıhıa, hizmet akdine bağlı olarak çalışmaya devam 
ederler. 

GEÇİCİ MADDE 29. Bu kanunıum yayımı tarihinde, yürürlükte bulunan döner sermaye yönıetmeMklerinin 
uygulanmasına, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar 
dlevam olunur. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar Yönetmeliğinin uygulanma
sına, üniversite senatosunun kararı ile, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl daha devam edilebilir. 

GEÇlCt 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 kurumları : 

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 devam1 olunur. 

c. Haizine 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, 

GEÇÎCİ 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. 

GEÇİCÎ 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. 

GEÇlCt 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. 

Milli Güvenlk Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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GEÇtCt MADDE 26. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan akademi, fakülte, enstitü ve 
yüksekokulların durumları, bu kanuna göre Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip, bu kurulca 
incelenerek, bunların üniversiteye dönüştürülmeleri veya üniversitelere veya bakanlıklara bağlanmaları, üni
versitelerin içerisinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmeleri veya kaldırılmaları hu
susları tespit edilerek, gerekli yasal düzenlemeler yapılmak üzere 'bu Ikanutıun yürürlüğe (girdiği tarihten itiibaren 
altı ay içerisinde Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. Bu kuruluşların 1982 - 1983 eğitim - öğretim yılında yeni 
hüviyetleri ile eğitim - öğretime başlamaları için gerekli önlemler alınır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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Yürürlük : 

MADDE 103. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 104, Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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Yürürlük : 

MADDE 67. Bu kanunun; 
a< 5 nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve bedeıl eğitimi veya güzel sanat dallarından biri ile 

yabancı dilin zorunlu ders olarak programlanması ve icra edilmesine dair hükmü 1983 - 1984 eğitim - öğ
retim yılında, 

b. 30 ncu maddesi 1985 yılında, 
c. 46 ncı maddenin öğrencilerden harç alınmasına ilişkin hükümleri 1982 - 1983 eğitim - öğ

retim yılında, 
d. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 68 H Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenik Konseyi {S. Sayısı : 285'e 2 nci Ek) 
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