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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİ 

Sayfa 
7O0 

70Ö 

1. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterli
ği Teşkilatı Kanunu Teklifinin Danışma Mec
lisince kabul olunan metni ve Millî Güven
lik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporu. (D.ı 
Meclisi : 2/119; M, G. Konseyi : 2/132) (D. 
Meclisi S. Sayısı : 525; M. G. Konseyi S. 
Sayısı : 637) 7O0;704 

2 . - 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, aynı 
Kanunun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süre
li Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun 
Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulu-

Sayfa 
nup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğ
rencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ile Aynı Kanunun 
19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Da
nışma Meclisince kabul olunan metinleri ve 
Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu 
Raporu. (D. Meclisi : 1/670, 2/93, 2/25, 
1/595; M. G. Konseyi : 1/484, 1/559) (D. 
Meclisi S. Sayıları : 487 ve 323; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 635) 704:739 

3. — 132 Sayılı Türk Standartları Ensti
tüsü Kuruluş Kanununun 17.4.1981 Tarihli 
ve 2449 Sayılı Kanunla Değişik 9 uncu Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
nin Danışma Meclisince kabul olunan met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/100; M. G. 
Konseyi: : 2/125) (D. Meclisi S. Sayısı : 395; 
M. G. Konseyi S. Sayısı: 587) 739:745 

» > • • - ( « 



M. G. Konseyi B : 160 17 , 8 , 1983 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

16 Ağustos 1983 Salı 

O: 1 

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası 
Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine 
Dair Kanunun 7.11.1980 Tarihli ve 2335 Sayılı Ka
nunla Değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/562) (S. Sayısı: 633) ve . 

Çocukların ve Gencilerin Sanayide tşe Elverişlilik
leri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları 
Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme

sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/297) 
(S. Sayısı : 636), 

Kanun tasarıları kabul edildi.: 
Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son

radan tespit edileceği belirtilerek, birleşime saait 
15.35'te son verildi* 

Necip TORUMTAY 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 08.30 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı vs Millî Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Bnşk&nı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHlNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramıira! Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 160 inci 
Birleşimini açıyorum. 

Gündemimize göre kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülmesine başlıyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşki
latı Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/119; M. G. Kon
seyi : 2/132) (D. Meclisi S. Sayısı : 525; M. G. Kon
seyi S. Sayısı •• 637) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Ka
nunu Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komis
yonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 637 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış
tır. 

(1) 637 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve Sayın Bakan yer
lerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Söz almak isteyen var mı efendim? 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 

(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Müsaade ederseniz, 
kısaca arz etmek istiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 

(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Malumunuz oldu
ğu üzere, Anayasanın 107 nci maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, 
teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuurluşu, 
Ancak 'bu kararnamede yer alması mümkün olma-
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yan kadro ihdası, malî konular ve personelin özlük 
işlerine ilişkin hususların düzenlenmesi ile 23 Mayıs 
1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi 
Teşkilatı Kanununun yürürlükten kaldırılmasını sağ
lamak amacıyla Sayın Jandarma Genel Komutanı
mız Orgeneral Sedat Celasun tarafından hazırlanan 
kanun teklifi Danışma Meclisince kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz da bu teklifi incelemiş ve bazı 
değişikliklere tabi tutmuştur. Biraz sonra metin 
okunduğu zaman, emredildiği takdirde, gereken iza
hat verilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yoktur< 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi dkutuyorum: 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı 
Kanunu Teklifi 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı 
MADDE 1. — Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı, çalışma esasları ve 
personel atama işlemleri dışında kalan konulan dü
zenler. 

BAŞKAN — Burada sayılan hususlar, Anayasaya 
göre kararname ile düzenlenecek. Onun dışında olan
ları ise bu Kanunla düzenliyoruz, öyle mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cum
hurbaşkanım. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Kadroları 
MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararna
mesi ile tespit edilir. 

Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri 
ile sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reteri; kadro, unvan^ derece ve intibak işlemleri ile 
değişikliklerini yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.3 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Malî hükümleri 
MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı bütçesi genel 

'bütçeye dahildir. îtâ amiri Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteridir.; 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita amirliği yet
kisinin bir kısmını, Genel Sekreterlik teşkilatında 
görevli personele devredebilir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
Personele ilişkin hükümler 
MADDE 4. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliği teşkilatı memurları hakkında, istisnaî memur
luklarla ilgili hükümler uygulanır.: 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı 
kadrolarında; esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinde belirtilen sözleşmeli personel ile 
Cumhurbaşkanının tasvibi üzerine kamu kurum ve 
kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adlî, 
idarî, askerî yargı mensupları da, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici ola
rak görevlendirilebilirler.^ 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda be
lirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli ola
rak ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki 
kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum 
ve kuruluşlarca yerine getirilir. Süresi bitenlerin gö
revlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendi
rilen personel kurumlarından izinli sayılır. Bu perso
nelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer malî 
ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenme
ye devam olunur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında 
süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek 
yargı organları mensupları ile hâkim ve savcıların 
muvafakatten alınır ve yüksek yargı organları men
supları hakkında ıgörevlendirme talebi, ilgili yüksek 
mahkemelerin başkanlannca yerine getirilir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kad
rolarında çalışanlara fazla çalışma karşılığı olarak 
senede altı aylık tutan geçmemek üzere, bu husus
ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince (hazırla-
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nacak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre; aylık, 
ek gösterge, tazminatlar ve diğer malî ve sosyal hak 
ve yardımlardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti öde
nir. Bu personele ayrıca özel hizmet tazminatı öden
mez. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve 
kademede bulunan emsali personele aylık ve diğer 
özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline, 
fazla çalışma için yapılan ödeme dahil, ödenen aylık 
ve diğer özlük hakları toplamını aşması halinde ara
daki fark tazminat olarak ödenir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında 
süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte 
olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yar
dımlar verilir. Bu hükmün istisnaları ile sözlesmH1' 
personele verilecek sosyal Ihalk ve yardımlar, Cum-
başkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatına ilişikin Cum
hurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir. 

Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanları
na yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının 
bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kay
dedilmez. 

BAŞKAN — Sonradan bir evvelki fıkradaki, 
«Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında 
süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği teşkilatı personeline ödenmekte 
olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yar
dımlar verilir» hükmünü, dün konuştuğumuza göre 
kaldıracaktık, öyle değil mi? 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Hayır, kaldırmı
yoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Esas, verilmesidir; 
ama istisnaları Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 'be
lirtilecek. 

BAŞKAN — Evet, aynı fıkranın devamındaki 
«Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele ve
rilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkan
lığı kararnamesinde gösterilir hükmüne göre karar
namede geçecek, değil mi? 

HAYA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, Cumhurbaş
kanlığı kararnamesinde yer alacak Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Burada bir konuyu daha soraca
ğım; «Cumhurbaşkanının muvafakatini alarak ya
pacak» diyor, değil mi? 

HAVA HÂKÎM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın Cum
hurbaşkanım; Genel Sekreter, atamadan önce Cum
hurbaşkanının muvafakatini alacak, ondan sonra ku
rum ve kuruluşlardan bu talebi yapacak. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici madde l'i okutuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın Geçici 2 nci 

maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
görevlerinin gerekli kıldığı her türlü hizmet, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yürütülür. Ayrı
ca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği kurulur. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyelerine tanınan aylık, ek 
gösterge, tazminat, malî ve sosyal halk ve yardımlar 
ve diğer her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı büt
çesinden ödenir. 

Konsey Üyelerinin yakın güvenliğini sağlamak 
için gereken tertip ve tedbirler Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğince alınır, hizmet tesisleri hazır 
bulundurulur ve lojman, araç ve gereçler tahsis edi
lir. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliğinde gö-
^vli personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
teşkilatında görevli personelin statüsüne tabidir. Bu 
personel ile ilgili her türlü husus, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkan
lığı kararnamesi ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ka
rarnamesi ve yönetmelik çıkarılıncaya kadar bu Ka
nun hükümlerine aykırı olmayan mevzuatın uygu
lanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Yönetmelik 
MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre

terliği teşkilatında çalışan personele ilişkin fazla ça-
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lışmayla ilgili hususlar bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreterliğince çıkarılacak Yönetmelik ile dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Tabiî burada «Resmî Gazetede ya
yınlanır» demediğimiz için bu yayınlanmayacak ma
nasını taşır, değil mi? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cum
hurbaşkanım, Resmî Gazetede yayınlanmasını iste
miş olsaydık, 'burada belirtmemiz gerekirdi efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Y6k. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 
MADDE 6. — 23 Mayıs 1933 tarihli 2180 sayılı 

Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu Kanunu 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hüküm
leri uygulanmaz.; 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürürlük 
MADDE 7. — Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı 

Konseyi Üyelerine ilişkin bükümleri, ilk genel mil
letvekili seçimlerini müteakip Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı teşkilinde, diğer hükümleri 
yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

8 inci maddeyi okutuyorum: 
Yürütme 
MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok.; 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 2 nci 

maddedeki; «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile tespit edilir. Bu kararnamelerde tespit edilen 
kadro cetvelleri ile sınırh olmak üzere, Cumhurbaş
kanlığı Genel Sekreteri; kadro, unvan, derece ve in
tibak işlemleri ile değişikliklerini yapmaya yetkili
dir» hükmü ile Cumhurbaşkanının muvafakatini ala
rak yapacağı hususundaki 4 üncü maddedeki ifade
de lacaba bir çelişki olur mu? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR 
(Anayasa Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhur
başkanım, bu muvafakat meselesi atama ile ilgili
dir; bu ise kendisine verilecek olan kadro, unvan 
ve derece ile ilgilidir. Gayet tabiî ki, Cumhurbaşkan
lığı Genel Sekreteri atamayı yapmadan önce bu 
hususu Sayın Cumhurbaşkanına arz edecek; şu de
rece şu kadroya atanacaktır; «muvafakatiniz var mı
dır» şeklinde. 

BAŞKAN — Çünkü, 2 nci maddenin ikinci fık
rasında, «Bu kararnamelerde tespit edilen kadro cet
velleri ile sınırlı olmak üzere» diyor. 

Buyurun efendim. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı madde
sinin (F) bendinde, «Bu Kanunla tespit edilen çeşitli 
hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı 
Dairesinde ve Yasama Meclislerinde aslî ve sürekli 
görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, inti
bak ve diğer bilumum özlük haklarının kullanılması 
ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liği, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlık Divanına aittir» deniyor. 

Burada sözü edilen Sayın Cumhurbaşkanım, aslı 
görevlerde çalışanların kadro değişikliğine ilişkindir 
Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile 1 inci derece
den on tane, 2 nci dereceden yirmi tane ve ilani-
haye kadro çıkacaktır. Bu kadrolar Sayın Cumhur
başkanımızın tasvipleri ile oluşacaktır. Ancak bura
da personel müdürüne 2 nci derece kadro verildiği 
halde, bu 2 nci derecenin üçüncü kademesinde bir 
yıllık süresini doldurduktan sonra (Artık burada Sa
yın Cumhurbaşkanımızın onayı söz konusu olmaya
cak), ona 1 inci derece kadro Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterince verilecektir. Yani bu, sabit kadro
da atananlara ilişkindir. 

Sayın Genelkurmay Başkanımın ifade ettiği hu
sus ise, süreli olarak, yani bir konunun incelenme-
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sinde Adalet Bakanlığından, Maliye Bakanlığından I 
ve diğer kurum ve kuruluşlardan veya askerî kesim
den 'bir arkadaşın orada çalıştırılması söz konusu ol
duğunda, bu sabit kadronun dışında bir çalışmadır 
ve o zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza Genel Sek- I 
reterimiz arz edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızıı? I 
muvafakatini aldıktan sonra çalıştırılacaktır. I 

Bu değişiklik, sabit kadroda çalışanlara ilişkin 36 
ncı maddenin (F) bendinin buraya aktarılmasından 
ibarettir. I 

Arz ederim, I 
BAŞKAN — Yani bir kere, kadrolar tespit edi- I 

liyor; 1 inci dereceden işte 7 nci dereceye kadar I 
kadro ve unvanlar var; bunların terfileri geldiğinde 
(adetleri sabit kalmak şartıyla, bunları değiştiremez), 
bunları bir yerden bir yere aktarmayı Genel Sekre
ter yapacak. I 

KEMALETTÎN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — 1983 Yılı Bütçesinde, Devlet 
Denetleme Kurulu hariç, 301 kadro var; bu kadro- I 
lar içerisinde oynama yetkisi Genel Sekretere ait. I 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Bir de 
başka kurumlardan talep olacağı zaman, Cumhurlbaş- I 
kanının tasvibine sunulacak. I 

BAŞKAN — O halde bu da açıklanmış oldu. I 
Teklifin tümü üzerinde başka söz almak isteyen I 

var mı? Yok. I 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul I 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek

öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme- I 
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair I 
Kanun Tasarısı, aynı Kanunun 58 inci Maddesinin I 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek- I 
//// ve Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli I 
Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli I 
Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık 
Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan j 
Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı Ka- I 
nunun 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının De- I 
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma I 
Meclisince kabul olunan metinleri ve Millî Güven- I 
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec- j 
lisi : 1/670, 2/93, 2/25, 1/595; M. G. Konseyi : 
1/559) (D. Meclisi S. Sayıları ; 487 ve 323; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 635) (1) 

BAŞKAN -^- Gündemimizin ikinci sırasında, 2547 I 
sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin 

(1) 635 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısının Danışma Meclisin
ce Kabul Olunan Metinleri ve Millî Güvenlik Kon
seyi ihtisas Komisyonu Raporu yer alıyor. 

Bu rapor, 635 sıra sayısı ile 'basılıp dağıtılmış-
tıra 

İhtisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Balkan ve il
gililer yerlerini aldılar. 

Kanun 'tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve te
rimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir, 

a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, 
ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan 
her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür. 

b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve 
Üniversitelerarası Kuruldur. 

c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fa
külteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, 
meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma mer
kezleridir. 

d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tü
zelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fa
külte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve bi-~ 
rimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birim
ler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde bir
den fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üs
tü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama 
yapan bir yükseköğretim kurumudur^ 

g) Yüksekokul : Belirli ibir mesleğe yönelik eği
tim - öğretime ağırhfc veren bir yükseköğretim kuru
mudur. 

h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatların
da sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. 
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ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yöne
lik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı 
yıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim ku
rumudur. 

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yüksek
öğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklen
mesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve 
bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri 
için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların 
sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden 
bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya bir
birine yakın anabilim ve anasanat dallarından olu
şan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim 
dalı ve anasanat dallan bilim ve sanat dallarından 
oluşur. Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak 
derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de 
kurulabilir. 

1) Öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurum
larında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, 
okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır. 

m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumla
rında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
lerdir. 

(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik 
unvana sahip kişidir. 

(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış aka
demik unvana salhip kişidir. 

ı(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını 
başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sa
nat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, 
ilk kademedeki akademik unvana salhip kişidir. 

n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygula
ma yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 

o) Okutman : Eğitim - öğretim süresince çeşitli 
öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak 
belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim 
elemanıdır. 

p) öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim ku
rumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araş
tırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğ
retim planlamacılarıdır., 

r) ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört 
yarı yıllık bir programı kapsayan 'ara insangücü ye
tiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk ka
demesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 

s) Lisans - Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı 
yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
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t) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora, tıpta 
uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşa
ğıdaki kademelere ayrılır. 

(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek 
mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans 
öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın 
sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek
öğretimdir. 

(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yük
sek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını or
taya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

ı(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürü
tülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yete
nek ve .yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim
dir, 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, 
yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık prog
ramı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya 
konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün 
bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora dü
zeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir. 

u) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğre
timde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan 
(ekstern) ve yaygın eğitimdir. 

(1) Örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim - öğre
tim süresince ders ve uygulamalara devam etme zo
runluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açık Eğitim : Öğrencilere radyo, televiz
yon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eği
tim - öğretim türüdür. 

(3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim) : Yüksek
öğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu ol
maksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına ka
tılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türü
dür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersr 
ler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yüksek
öğretim kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun 
saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar. 

(4) Yaygın, Eğitim : Toplumun her kesimine ve 
değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı 
güden bir eğitim - öğretim türüdür.» 

BAŞKAN — Bu madde, bütünüyle burada geçen 
terimleri açıklayan, tarif eden bir madde oluyor, de
ğil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCtL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 29 uncu sayfa
nın üst tarafında, «Tıpta Uzmanlık» m tarifini ya
parken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp dok
torlarına belirli alanlarda verilen uzmanlıktan bah
sediyoruz. 

Burada uzun süredir sorun olan bir konu var. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında üç veya dört 
yıl ihtisas çalışması yapan, tez hazırlayan, başarılı 
olan; fakat tıp mezunu değil ve eczacılık veya fen 
fakültesinin biyoloji, kimya mezunlarına hiçbir hak 
tanınmamıştır. Bunlar zaman zaman, «biz de doktor
larla eşitiz,» demektedirler. 

Onlara da bir yıllık bir hak tanımak için şöyle 
bir önerimiz var Sayın Cumhurbaşkanım: Aynı say
fanın en üstünde bulunan (2) numaralı «Doktora» 
bendine, «Lisansa dayalı en az altı veya yüksek li
sansa» dedikten sonra, «veya eczacılık veya fen fa
kültesi mezunlarının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tarafından düzenlenen esaslara göre, bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlığa» şeklinde araya 
bir ifade ilave edersek, o zaman bunlara da mastıra 
eşit bir hak verilmiş ve iki yıl sonra da doktora ya
pabilme imkânı tanınmış oluypr. 

Aksi takdirde, fen fakültesinin biyoloji mezunu 
bakteriyolog olmuştur, kimya mezunu biyokimya uz
manı olmuştur, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın en üst düzeyine gelmiştir; fakat üniversiteye gi
rince. hiçbir hak tanınmamaktadır. Bunlara bir yıllık 
bir hak tanınması konusunu takdirlerinize arz edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Hocam, bu Danışma 
Meclisinde konuşuldu, iki defa biz konuştuk, artık 
sonuna geldik, kanunlaştırıyoruz; bu şu anda çıktı. 
Bu söylediklerinizi «Doktora» kısmına mı ilave ede
ceğiz, «Tıpta Uzmanlık» kısmına mı ilave edeceğiz? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim doktoranın ön şartı olarak gi
riyor; yoksa herhangi bir hak tanınmıyor. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar eczacılara veriliyor 
muydu bu? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Veriliyordu. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığında hak tanınıyor; fakat üniversiteye girin
ce sıfırdan başlıyorlar. Bir yıllık bir hak tanınması 
bizde görüşülmüştür. Zannediyorum ki ileride, belki 

bir kelime konusu dışında başka uzunboylu bir öne
rimiz olmayacaktır. 

BAŞKAN — O halde bu maddeyi biz Komisyo
na verelim de, biraz sonra vereceğimiz arada siz bu
nu konuşun, o tabir nereye sıkıştırılacaksa onu tes
pit edin, ondan sonra birinci maddeyi bir daha görü
şürüz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Emredersiniz Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Bu bakımdan 1 inci maddenin Ko
misyona iade edilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 6 ncı maddesinin «b», «c» ve «e» fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektör

lük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, 

temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 
emeklileri arasından seçilen altı, 

(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi ol

mayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden, oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre 

seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile 
kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri 
bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylan
mayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki 
hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanın
ca doğrudan atama yapılır.» 

«c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca 
seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üye
lerin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle her
hangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeni 
den seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula 
yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir neden
le üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, 
eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

Yükseköğretim Kurulu üyelerinden görev sürele
ri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayı içinde 
yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı ba
şında göreve başlarlar. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi 
iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden se
çilmesi halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır 
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ve maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurum
ları ile tüm ilişikleri kesilir. Kurul üyeliğine seçilme
de ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yok
tur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl 
süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Baş-
kanvekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, 
yokluğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönet
melik hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu kararla
rının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kuru
lu temsil eder, seçimi kurula verilen akademik ve di
ğer personelin atamalarını yapar. Başkan, başkanve-
killerine ve üyelere görevler verebilir. 

Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, 
Kurula katılır ve başkanlık eder. 

Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 ki
şidir.» 

«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yara
rına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yap
ma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler 
dışında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel 
kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında her
hangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık 
ve mazaret izinleri hariç bir ay hizmete devam et
meyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

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

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

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 7. — Yükseköğretim Kurulunun görev
leri; 

a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda be
lirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurul
ması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihti
yaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve 
yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli 
planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kay
nakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili 
bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altın
da bulundurmak, 

j b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Ka
nunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler dpğrultusun-
da birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliş
tirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde 
sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek 
ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi ted
birler almak, 

d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri 
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
si içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde 
birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yük
sekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması 
ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gele
cek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim 
ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma mer
kezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; kon-
servatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık 
okul veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğru
dan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine 
karar vermek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak 
olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya 
tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden 
gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip 
uygulatmak, 

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

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğre
tim programlarının asgarî kapsamını ve sürelerini, 
öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yükseko
kul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmala-

I rina ilişkin esasları üniversitelerarası Kurulun da gö
rüşlerini alarak tespit etmek, 

{ f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim 
I programlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştır

ma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araç, 
gereç ve benzeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve di
ğer ilgili hususları dikkate alarak; üniversitelerin pro
fesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli 
bir oranda tespit etmek, 

g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet ra-
I porlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı 
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gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve 
gerekli önlemleri almak, 

h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim progra
mına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini incele
yerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planla
ması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendir
me esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilme
si ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, 

ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumla
ra girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlem
leri almak, 

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

k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversite-
lerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan son
ra Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak 
ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Ka
nunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yeter
sizliği görülenler ile bu Kanunla belirlenen yüksek
öğretimin amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene ay
kırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine 
veya doğrudan, normal usulüne göre, yükseköğretim 
kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üze
re başka bir yükseköğretim kurumuna atamak, 

m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel 
millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 

n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte 
olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim - öğ
retim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı kat
kıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri gö
revlendirmek ve bu konudaki uygulama esaslarını 
tespit etmek, 

o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim 
kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılması
na izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gö
zetmek ve denetlemek, 

p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulun
mak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş 
bildirmek ve kendisine verilen görevleri yapmak üze
re Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında 
tüm üniversite rektörlerinden oluşan bir «Rektörler 
Komitesi» kurmak, 

r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların 
denkliğini tespit etmek, 
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s) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri 
yapmaktır.» 

BAŞKAN — Vakıflar tarafından kurulacak yük
seköğretim kurumlarına izin verme yetkisi Yüksek 
Öğretim Kuruluna ait oluyor?.. 

İHSAN (DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuda benim de tered-
dütüm vardı, zatı âliniz buyurdunuz. İzin vermenin 
yasal olarak durumu tabiî Bakanlar Kuruluna aittir 
ve kanunlara göre olacaktır. 

BAŞKAN — Başka üniversite ve yükseköğretim 
kurumu kurulması Bakanlar Kurulu kararı ile, ka
nunla oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Fakat bu da diyelim ki, bir yüksekokul veya fakül
tedir; ama yine kanun olması lazım, Türkiye'de ku
rulacak. Çünkü önüne gelen bu sefer kurar ve uy
gun düşmez diye düşünürüm. Ben de bunun üze
rinde duracaktım. 

BAŞKAN — Dikkatimizden kaçmış bizim o kısım. 
«Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim ku

rumlarının bu Kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
«Değerlendirir ve Millî Eğitim Bakanlığına sunar.» 
Demek ki kanun yolu ile geçer. 

BAŞKAN — Bu da bir yükseköğretim kurumu
dur, vakıf veya Devlet tarafından açılmış olsun, di
ğerlerinden hiçbir farkı yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bir mümtaz durumu yok. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu 

konuda galiba ilk açma müsaadesi YÖK'ten olacak; 
fakat normal bir üniversite açılması prosedürü ne ise 
aynen o uygulanacak şeklinde anlayarak biz bunu 
geçirmiştik. Evvela YÖK bunu inceleyecek, böyle bir 
üniversitenin açılıp açılmaması hakkında normal iş
lemlerin yapılabilmesi için gerekli bir nevi ön mü
saadeyi verecek, ama bir üniversite nasıl açılıyorsa, 
onun Bakanlar Kurulu karan ve diğer bütün uygu
lamaları, yine aynen yürütülecek. İlerideki maddeler
de bu var. 

BAŞKAN — Üniversiteler kanunla kurulur dedik, 
değil mi? 
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ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Evet efen
dim, o maksatla böyle yazmıştık. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Üniversite, yüksekokul, fakülte ve enstitüler kanunla 
kuruluyor, diğerleri Bakanlar Kurulu kararı ile. 

BAŞKAN — Diğer bazı yetkiler var; ama bu üni
versite düzeyinde bir kurum açabilir, yükseköğretim 
kurumu açacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bu maddeye göre doğrudan doğruya, hiç kimseden 
izin almadan, yani kanun çıkmadan da kurabilir an
lamını taşıyor ki, yanlış tefsirlere yol açabilir. 

BAŞKAN — O zaman şöyle olması lazım; «Va
kıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumla
rının bu Kanuna göre açılması hususundaki görüş
lerini ilgili makama bildirmek.» Yani, Devletin aça
cağı yükseköğretim kurumlarında nasıl ise, bunda da 
aynı olması lazım. 

MlLLÎ EĞİTİM BAKAN IHASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, (d) fıkrasının 2 numaralı 
bendinde «Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve 
yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatıl
ması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden 
gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak» deniyor. Bu şek
liyle yasal bir duruma gelecek veya Bakanlar Ku
rulu kararı çıkacak. 

BAŞKAN — «Bir üniversite içinde fakülte, enstitü 
ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapa
tılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversiteler
den gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gere
ği için Millî Eğitim Bakanlığına sunmak.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Bu da o olmak lazım. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun efendim. 
1HÖAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada atıf ya
pılarak o madde uyarınca işleme koymak denince, o 
zaman tekrar yerine ona uyulur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle bir kelime üze
rinde açıklama yapmak istiyorum. 

Bu maddenin (e) fıkrasında, «Yükseköğretim Ku
rumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî 
kapsamını ve sürelerini» diye yazılı.. Bu yazıldığı za
man «kredi» kelimesi acaba nasıl tercüme edilir den
di ve 'bu «kapsam» diye tercüme edildi. Fakat son
radan yapılan incelemelerde, «kapsam» denince, bu 
her üniversitenin hangi maddeleri okutacağı anlamı
na gelir ki, bu olacak iş değil. Onun için, «program

larının asgarî ders saatlerini ve sürelerini» şeklinde 
düzeltilmesini arz ediyorum. 

BAŞKAN —>• «Asgarî kapsamını» şeklinde değil, 
«asgarî ders saatlerini ve sürelerini» şeklinde olsun 
diyorsunuz. Azamisini, onun üstünde yapabilir. 

İK3AN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Tabiî efendim, yapabilir. 

BAŞKAN — Evet, doğrudur. «Yükseköğretim 
Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asga
rî ders saatlerini ve sürelerini» diyeceğiz. 

Bir diyeceğiniz var mı?. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hocam 
ile daha önce bu konuyu görüşmüştük, ancak baskı
dan sonra bu hatayı fark ettiğimiz için, zatı âlileri
nin tensibine sunmadan düzeltme yoluna gitmedik 
efendim. 

BAŞKAN — (e) fıkrasında bir hata olmuş onu 
düzeltelim. «Yükseköğretim Kurumlarında eğitim -
'öğretim programlarının asgarî ders saatlerini» diye 
düzeltiniz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, (o) fık
rasını, izin verilirse, geri alalım ve tekrar ikinci otu
rumda düzenlenmiş olarak zatı âlilerine sunalım. 

'BAŞKAN — Efendim, Komisyon, maddenin (o) 
fıkrasını düzenlemek üzere Komisyona iadesini isti
yor. 

Bu teklifi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka söz isteyen var mı?. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu mad

denin (p) fıkrasında, «Rektörler Komitesi» diye bir 
yeni kurul getiriliyor. Bu hususu geçen defa da sora
caktım, fakat olmadı. «Yükseköğretim Kurumunun» 
altında, «Üniveristelerarası Kurul» ve ondan sonra 
bir de «Rektörler Komitesi» kuruluyor. Şimdi, hem 
kurul, hem de komite ne görev yapacak?. Bunu anla
yamadım. 

1HGAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kanunda da ya
zıldığı gibi, Üniversitelerarası Kurul yalnız akade
mik konularla meşgul oluyor; doktora, doçentlik gi
bi konularda karar veriyor ve bunlarla ilgili yönet
melikleri yapıyor. 

Öte yandan, kanunun Yükseköğretim Kuruluna 
verdiği birçok yetkiler var. Buna bağlı olarak, Rek
törler Komitesi, uygulamada gördükleri aksaklıkları 
belirlemek ve herhangi bir konuda öneride bulunmak 
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içindir. Geçen bir yıl içinde 'biz uyguluyorduk ve çok 
faydasını gördük. Böylece üniversitelerle Yükseköğ
retim Kurulunun kopukluğu değil, bir işbirliği sağ
lanıyor. Üniversitelerarası Kurul ise, bunun dışında
dır, tamamen akademik konularla ilgilenir. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama ay

nı insanlardan oluşuyor?. 
İHGAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Hayır efendim. Üniversitelerarası Ku
rul; rektörler, ayrıca her üniversitenin senatosundan 
seçilen öğretim üyelerinden ibarettir. İki katından 
daha kalabalıktır. Tabiî bu, yalnız rektörlerdir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Konular 
orada da konuşulamaz mı diye aklıma geldi. Çünkü, 
netice itibarıyla Yükseköğretim Kurulunun sorunları
dır, üniversitelerin başkanlarıdırlar. Belki sık sık 
toplanmak lüzumu hâsıl oluyor; uzak mesafelerden 
geliyorlar, hem üniversitelerarası Kurul toplanıyor, 
hem de Rektörler Komitesi toplanıyor, bu nasıl olu
yor? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Üniversitelerarası Kurul yılda en az iki 
defa toplanıyor. Halbuki bu, ihtiyaç duyuldukça 
öneriler getiriyor. 

BAŞKAN — Hocam, burada bir husus var; bu
güne kadar bu işi yapıyordunuz, yani ayda bir defa 
topluyordunuz. Şimdi bunu kanunileştirmek istiyor
sunuz. Ancak burada Rektörler Komitesinin görevleri 
sayılmamış. Yalnız şu kadar ifade ediliyor; «Yükseköğ
retim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul 
tarafından istenen konularda görüş bildirmek ve ken
disine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim 
Kurulu Başkanının Başkanlığında tüm üniversite rek
törlerinden oluşan bir Rektörler Komitesi kurmak». 
Biz bunu kanunda belirtmesek: de bunu her zaman 
yapabilirler. Nitekim, bundan evvel yoktu. Siz Yüksek
öğretim Kurulu Başkanı olarak çağırıyordunuz, geli
yorlardı, toplanıyordunuz; kimse de «Bizi niçin çağırı
yorsunuz» diyemiyordu. Zaten diyemez, yetkileri de 
yok, çünkü size bağlı olduğuna göre, her zaman 
toplayabilirsiniz. Kanunla bir görev verince, onun da 
bir başlığı olması lazım «Rektörler Komitesi şu işleri 
yapar» diye. Diğer kuruluşların, sektörlerin bütün 
görevlerini ayrı ayrı yazdık; ama burada yalnız «Rek
törler Komitesi kurulur» deyip geçmişiz. Halbuki 
Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak bunu her za

man toplayabilir; yazılı olarak da isteyebilirsiniz, 
bazen de bir tek üniversite rektörünü çağırır konuşur
sunuz. 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Sayın Cumhurbaşkanım, eğer tetkik edilirse, 7 nci 
madde baştan aşağıya Yükseköğretim Kuruluna gö
revler veriyor ve bütün üniversitelerin derlenmesi, 
toparlanması, planlanması ve yönetimi doğrudan doğ
ruya bu kurula ait. Şimdi bunu böyle yaparken, bunun 
dışında doğrudan doğruya toplantı yapan diğer bir 
komite teşekkül ediyor ve birçok hususlar orada mü
nakaşa edilebiliyor ve kurulun dışarıda kaldığı da, 
yaptığımız ufak bir etütle ortaya çıkıyor. Kurul yasa
da gösterilen görevlerini tam olarak yapabilir, tabiatıy
la yapacaktır; fakat paylaşan başka bir komite ortaya 
çıkar gibi bir hava oluyor. Bundan mutazarrır olunu
yor mu, olunmuyor mu, o kısmına izin verirseniz ben 
değinmeyeyim. Ama sanıyorum ki, Yükseköğretim 
Kurulunun kendisi tam gücünü gösteremiyor ve onlar 
kenarda olarak başka bir komite ile ileride (Sayın 
Doğramacı için mevzubahis olmayabilir) bunlar ortaya 
çıkar, kurul bir kenara gider. Halbuki, idare eden 
karargâh ve sistem doğrudan doğruya 7 nci maddeye 
Kurula ait, Başkanı ile bareber. Bundan endişe edi
yorum. 

BAŞKAN — Tabiî bu salahiyeti her zaman vardır. 
Mesela, şimdi siz, filan millî eğitim müdürünü veyahut 
okulların müdürlerini toplayamaz mısınız, kanunda 
olması mı lazım? Her zaman toplayabilirsiniz. Ama 
bunu böyle koyarsak, yarın öbür gün bütün rektör
ler, «Siz Rektörler Komitesini toplamadınız, bizim 
önerimizi almadınız. Halbuki yasaya göre, önerilerde 
bulunmak, kurul tarafından istenen konularda görüş 
bildirmek gibi hususları bizden sormadınız» diyebi
lirler ve müşkül duruma sokabilirler. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ayrıca, kanu
nun 3 üncü maddesindeki tanımlar bölümünde de, 
Rektörler Komitesine ait hiçbir tanım yok. O bakım
dan eğer bu şekilde kalacak ise, ayrıca tanımlamalar 
bölümünde de tanımlanması gerekir. 

BAŞKAN — Onu da bu oturumdan sonra tekrar 
görüşürüz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Emredersiniz. 

Bu maddeyi zaten Komisyona iade etmiştik, bu 
noktayı da dikkate alırlar. 
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4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 8 inci maddesinin «b» fıkrasının sonuna 
aşağıdaki ibare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden 
görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül 
ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı 
başımda göreve başlarlar.» 

BAŞKAN -— 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulu

nun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim 

ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca 
ve anailkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca 
hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 

b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu 
kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma
ları yapmak, 

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna 
göre verilecek 'diğer görevleri yapmaktır.» 

BAŞKAN — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu mad
desinde, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görev
leri sayılmış; fakat senede asgarî kaç defa denetleme 
yapacağına dair bir kayıt yoktu değil mi? 

ÎHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sürekli olarak yapar. Sürekli bir kurul
dur. Şu anda 27 üniversitemiz var. Sürekli olarak gö
rev yapar. 

BAŞKAN — Bu kurul için bir yönetmelik çı
karıldı mı? 

İHSAN IDOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Yönetmeliği var efendim. 

'BAŞKAN — O yönetmelikte belirtilmeli ki, hiç 
olmazsa her üniversite senede bir defa denejlenmeli. 

İHSAN (DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim, bir defa değil, birkaç defa de
netleme yapacak. 

BAŞKAN — Asgarî senede bir defa belirli veya 
belirsiz zamanlarda denetleme yapmalı. Çünkü bizim 
de var denetleme kurulları, Yönetmeliğe bunu da ila
ve ederseniz iyi olur. 

İHSAN .DOĞRAMACI ((Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Başüstüne efendim. 
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BAŞKAN — Bu husus kanuna konmasa bile yö
netmeliğe konabilir. 

5 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cubmhurbaşkanım, 5 inci maddenin (c) fıkra
sında, «Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Ka
nuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır» hükmü 
yer almaktadır. «Diğer görevleri» ifadesi yerine «ben
zeri görevleri» dersek daha uygun olacaktır zanne
derim. Çünkü denetimle ilgili görevleri yapacaktır. 
«Diğer görevleri» dersek, bu kanunda birçok görev
ler var; yanlış bir terim kullanmış olabiliriz diye dü
şünüyorum. 

BAŞKAN — Aslında onu kastetmiyor; bu kanun
da kendisini ilgilendiren görevleri yapacaktır. 

İHSAN (DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — İzin verir misiniz Sayın Cumhurbaşkanım? 
Zannediyorum ki, «diğer görevleri» diye kalmasında 
yarar var. Çünkü, bunun dışında birkaç yerde çe
şitli görevler var. «Yükseköğretim Kurulu buna ka
rar verir» diyor, burada yazılmadığı halde. Yani ben
zeri değil, kanunda nerede yazılmışsa bu Yüksek
öğretim Kurulunundur, onu kapsıyor. 

BAŞKAN — öyledir esasında. Çünkü, bütün or
ganların görevleri sayılırken sonuna muhakkak buna 
benzer bir hüküm ekleniyor. Çünkü, organların gö
revlerinden bir kısmı unutulmuş olur; diğer görevle
ri de yapar deyince bu eksiklik giderilmiş oluyor 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Yani benzeri değil, bu kanunda yazıl
mayan görevleri zaten yapmayacak; bu kanuna göre 
verilen görevleri yapacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
«Diğer benzeri görevleri yapmak.» 

BAŞKAN — Bütün kanunlarda aynı şekilde yazıl
dı; diğer görevleri yapmak. Zaten Denetleme Kurulu 
Başkanına gidip de, ne bileyim, «git bu eğitim prog
ramlarını değiştir» demez. Çünkü o görev başka bir 
organa verilmiştir. Ama «bu eğitim programı uygu
lanıyor mu, uygulanmıyor mu; git onu gör» denir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu De
netleme Kurulunun görevleri arasında, diğer görevleri 
de yapmaktır derken, acaba eğitim ve öğretim ko
nularındaki denetlemelerinin dışında suç konusu bir 
fiil olursa, yine bu Kurul mu denetleme, soruştur
ma yapacaktır? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Ceza Ka
nununun kapsamına giren fiiller olursa doğrudan doğ-
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rüya savcı el koyacak; bunların dışında disiplinle il
gili konularda bu kurul vaziyet edecek. 

BAŞKAN — Ayrıca üniversitelerin kendilerinin di
siplin kurulları var. Ancak bu Kanuna aykırı bir du
rum olmuşsa yine bu Denetleme Kurulu bakacak, ge
rekirse savcılığa intikal ettirecektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bizim uy
guladığımızdan farklı bir görev, onun için arz ettim; 
bizdeki tamamen eğitim-öğretim ve idarî hususlara 
aittir de. Bu bakımdan burada da böyle bir görev 
var mı diye düşündüm. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : v 
MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri : 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yüksek

öğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde 
yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla 
sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de 
göz önünde tutarak Yüksek Öğretim Kurulunun tespit 
ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adayları
nın yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağla
yan ve bu faaliyetlerle ilgili arştırmaları ve diğer hiz
metleri yapan Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı bir ku
ruluştur. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yüksek
öğretim Kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim 
kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her dü
zeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlem
lerini ve Yüksek Öğretim Kurulunca verilecek diğer 
işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı 
yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yüksek Öğre
tim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda 
toplanır. Fonun ita amiri Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanıdır. Bu fon Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcama
larda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile il
gili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, işletme ve de
netim esasları Yüksek Öğretim Kurulunca tespit edi
lir. Her yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yı
lın fon hesabına aktarılır.» 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 
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6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 13 üncü maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«a) Atanması : Üniversite tüzelkişiliğinin temsil
cisi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği 
yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hiz
met vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş ikisi' 
üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere 
dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl için ata
nır. Önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde ye
ni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca 
doğrudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden 
atanabilir. 

Rektörler 67 yaşını doldurmamış kişiler arasından 
atanır. Ancak Rektör olarak atananlarda görev süre
leri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. 

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üze
re, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok 
üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. 

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için 
atanır. 

Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcı
larından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi ba
şından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğ
retim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan 
fazla sürerse yeni bir rektör atanır.» 

BAŞKAN — «Rektörler 67 yaşını doldurmamış 
kişiler arasından atanır. Ancak Rektör olarak atanan
larda görev süreleri bitinceye kadar yaş ihaddi aran
maz» hükmü ileride suiistimale yol açar mı acaba? 
65 yaşında rektör atanırsa 70 yaşına kadar görevde 
kalır; bu manayı taşıyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha evvel ge
tirilen metinde yaş haddi aranmıyordu. Zatı âlileri, 
«O zaman 80 yaşına kadar görevde kalır mı» diye 
buyurmuştunuz. Zaten dört aday öneriliyor; bu dört 
aday içerisinden 67 yaşında birisi çıkarsa belki bunu 
Cumhurbaşkanı seçmeyebilir. Fakat öyleleri oluyor ki 
63 yaşında olabilir, çünkü beş yıl rektörlük yaparsa 
68 yaşına geliyor; bu onu önlemek içindir. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Yaş 
haddi dolunca emekli oluyor. 

BAŞKAN — Belki kıymetli kimselere de şans ta
nımak için bu hüküm konmuş olabilir, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu yaşın bir manası var ta-
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biî. Her emekli olanın bir yaş meselesi ortaya kon
muştur ve bu geçerlidir. O bakımdan, 65 yaşında ise 
iki sene rektörlük yapar ve ayrılır. Nasıl olsa ayrıla
caktır; elbette Türkiye'de onun yerine seçilecek ni
telikte diğer bir yönetici olacaktır. O bakımdan bizim 
kanaatimiz, tensip buyurulursa 67 yaş sınırı kesin ola
rak kalmalıdır. Kendisinden başka yönlerden istifade 
edilebilir gerçekten. Ama 66 yaşında seçilirse, 67 ya
şına basmamış, seçildiği taktirde... 

BAŞKAN — O zaman 71 yaşına kadar rektörlük
te kalır; bu o manayı taşıyor., 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu kanun yü
rürlüğe girinceye kadar profesörlerin yaş haddi 70 
idi. Uzun süre bu tartışıldı ve nihayet 67'ye indi. 
Birçok yerlerde profesörler 70 yaşına kadar görevleri
ne devam ediyorlar. Şimdi burada, muhakkak 66 de
ğil, fakat hakikaten 62, yaşında, 63 yaşında öyle tec
rübeli 'kişiler var ki onları ekarte etmemek lazım. 
Sonra bir rektörün bir yılı oraya intibakla geçer. 
Eskiden iki veya üç yılda rektör değişirdi. İstisnaî 
olarak böylelerini yönetimden mahrum etmemek an
lamına geliyor. Geçen sefer de ön takdimde arz edil
mişti. 

BAŞKAN — Bundan daha başka türlü idi de, onu 
değiştirelim demiştik. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Değiştirildi ve emriniz istikametinde 
böyle oldu. Yoksa, iki yılda bir üniversiteye yeni 
rektör seçmenin de sakıncaları olabilir. Tabiî tak
dir sizlerin efendim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ay
rıca 'bir hususu da yüksek tensiplerinize arz ede
ceğim : 

Sayın Cumhurbaşkanım, malumları bu kanunla 
öğretim üyelerinin yaş haddi belirlenmişti, öğretim 
üyesi olmayanlar da rektör olarak -atanabilecek. Bir 
vali veya bir baş'ka idareci rektör olarak atanırsa 
bu defa acaba onların yaş haddi 67 mi olacak, yoksa 
64 mü olacak diye bir durum da ortaya çıkıyor. Bu o 
problemi de ortadan kaldırıyor. 

t 

BAŞKAN — Rektör atanmışsa, yaşı 67'dir ve ar
tık bitmiştir görevi. «Öğretim elemanı» demiyor, 
«Rektörler 67 yaşını doldurmamış kişiler arasından 
atanır» diyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Daha önceki kanunda bu hu
sus yoktu Sayın Cumhurbaşkanım. Mevcut kanunda, 
eğer 64 yaşında rektör olarak atanmışsa, 65 yaşında 
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mı emekli olacak diye 'bir sorun da vardı. Bununla, 
oraya da bir açıklık getirilmiş oluyor, bunu arz et
mek istemiştim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— İzin verirseniz, Genelkurmay Başkanımızın de
diği gibi, 67 yaşından sonra 68 yaşında bir rektör yok 
sanıyorum. Bağışlayınız, bu bir fizyolojik meseledir, 
vücudun meselesidir. Rektör odada oturan kişi de
ğildir, fakülteleri dolaşan 'bir kişidir. Gece gündüz 
yatan bir kişi ne derecede o görev için müsait olur, 
onu bilemem. Birçok yollarla profesörlüğünden is
tifade edilebilir, bunun için 'birçok sistemler vardır, 
onlar getirilebilir; ama dinamik, çalışan, her gün her 
odada olan, 'her dekanlığın yanında ve peşinde koşan 
bir kişi olmalıdır. Ama 67 yaş bunun için müsait 
midir bilemem. 

BAŞKAN — «67 yaştır» demiyor burada, yani 
«rektörlüğün yaş haddi 67'dir» demiyor burada; «Rek
törler 67 yaşını doldurmamış kişiler arasından atanır» 
diyor; bundan dolaylı olarak bu manayı çıkarama
yız. «Rektörlerin yaş haddi 67'dir. Ancak bundan 
evvel rektör olarak atanmış da yaşını doldurarnamış-
sa» denebilir. Ama burada «67 yaşını doldurmamış 
kişiler arasından atanır» deniyor. Mesela 66 yaşın
dadır ve 5 sene de görevine devam eder manası çı
kıyor, yaş haddinin 67 olduğu belli olmuyor. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Burada dolaylı olarak belirlen
mişti; o bakımdan arz ettim Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Mamafih, öğretim üyeleriyle ilgili 
bir hüküm var; «Profesörlerin yaş haddi 67'dir» de
dik. Fakat rektörler, profesörlerin dışından da ata-
na'bilir.' 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

ORAM1RAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
raya «64 veya 65» desek o zaman en aşağı 2 veya 3 
sene hizmet etme imkânına sahip olurlar yine; yani 
rektör atanması esas alınır. 

BAŞKAN — Rektörlerin yaş haddi 67'dir, «dol
durmamış kişiler arasından atanır» demeye gerey yok 
burada. «Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rek
tör olarak atanmış olanlarda görev süreleri 'bitince
ye kadar yaş haddi aranmaz» denirse daha uygun 
olur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — O zaman daha uygun olur Sa
yın Cumhurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
67 yaşını geçmemesi gerek. 

— 713 — 
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BAŞKAN — Efendim, şöyle oluyor; mesela 64 
yaşında birisi var ve çok da dinç. Bunu biz rektör 
olarak atadık, 3 sene rektörlük yaptı 67 yaşına geldi, 
69 yaşında da 5 senesini doldursun. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O gene 
sınırlamıyor. O zaman gene aynı kalır efendim. 

BAŞKAN — Hayır, 'birinci cümle biçimsiz. Bi
rinci cümlede rektörlerin yaş haddinin 67 olduğuna 
dair bir kayıt yok. 

İkinci bir istisna getiriyoruz bu durumda. Birinci 
istisna olarak, 64 yaşında birisi vardır, Cumhurbaşka
nı da seçecektir onu, hakikaten diğer adayların için
de en layığı da odur. Bu durumda, 67 olursa yaş 
haddi, «3 sene için mi seçeceğim» diyecektir Cum
hurbaşkanı. Ama 69 yaşına kadar bu kişi hizmet ve
rebilecek denirse, Cumhurbaşkanı belki onu seçer. 
Tabiî fevkalade birisi olursa veya bundan evvel bir 
dönem rektörlük yapmış ve çok muvaffak olmuş
tur, yaşı da 64'e gelmiştir. Bu durumda Cumhurbaş
kanı bir defa daha seçince, 2 veya 3 sene için seçmiş 
olacaktır veya mecburen onu ayıracaktır. Tabiî bu 
pek istisna oluyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERGİN — İstisna, 
buyurduğunuz dpğru; yalnız bu sonradan her zaman 
uygulanan bir durum haline gelebilir. 

BAŞKAN — Artık Cumhurbaşkanları ona dikkat 
eder, çünkü Cumhurbaşkanı seçecektir onu. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bundan 
sonra da daima öyle uygulanır. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanı seçeceği için, artık 
ona dikkat edecektir. 

Ama bir şekil de var ki, «65» deyip kesilebilir. Fa
kat hakikaten aralarından kıymetli kişiler de çıkıyor. 
Bazan 70 yaşında insandar var ki, daha hâlâ dinç du
rumdadırlar. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, şu 'anda gö
revleri başında rektörlerimizden iki kişi var ki, ken
dileri en dinamik, en faal kişilerdir. 

BAŞKAN — Kim onlar?. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Birisi 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Ömer 
Yiğitbaş, 50 yaşındaki bir kişi gibi dinç. Fakat bu
nun gibi kişiler ileride de çıkabilir, istisnaî olabilir; 
ama çıkabilir böyle kişiler. Ayrıca Van Üniversitesi 
Rektörü canını dişine takmış, orada çırpmıyor; yani 
bunun gibi kişiler 30 kişide 1 kişi çıkabilir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Dediğim 
gibi buraya «istisnaî hallerde» gibi bir ibare falan koy-
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mak lazım, yani her zaman olacak bir şey olmadı-
ğmdan, müsaade ederseniz özel bir madde koyalım. 

BAŞKAN — Zaten öyle diyoruz, düzeltiyoruz ora
yı. «Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör ola
rak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye 'kadar 
yaş haddi aranmaz» şeklinde bir ilave yaparsak is-, 
tisnaî bir durum oluyor Mesela, 1977 senesinden 
evvel 65 veya 66 yaşında atanmışsa, bu kişi 5 sene
sini dolduracak demektir ve bu durum bir gelenek 
olmuyor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayır, o 
kimse atanırken görev süresinin uzayıp uzamayacağı 
da belli oluyor zaten. 

BAŞKAN — Eğer o göreve layık ise atanacak za
ten. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Layık ve 
fizikî bakımdan da müsait ise atayacaktır. 

BAŞKAN — O fıkrayı bir kere daha okutuyo
rum : 

«^Rektörlerin yaş haddi' 67 yaştır. Ancak rektör 
olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye ka
dar yaş haddi aranmaz.» 

BAŞKAN — Yalnız, halen rektör olanlara bu 
madde uygulanmaz; çünkü bu kanundan evvel atan
mışlardır ve bu kanunun yürürlük tarihi, yayımı ta
rihidir. Eğer geçici bir madde koymazsak, bundan 
sonra atanacak olanlara tatbik edilir bu kanun. 

M'İJLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, Van'daki Tugay Komu
tanı Remzi ile konuştum, oradaki rektör ancak iki 
gün kalabiliyormuş orada, devamlı gidip geliyor ora
ya; ne yapsın?. Gayet normaldir ve spesifiktir. 

BAŞKAN — Yani onlara uygulanmaz, bundan 
sonra atanacklara uygulanır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
geçici madde ile böyle bir imkân tanınabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, bu 7 nci madde üzerinde baş
ka söz isteyen var mı?. 

Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Uygulanır di

ye değerlendirdim de efendim. Çünkü «Bu kanun, ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer» diye bitecek. Burada 
değişiklik olarak, «atananlarda» demedik de «atan
mış olanlarda» dedik. 

BAŞKAN — Olabilir, tabiî «atanmış olanlarda» 
dediğimiz için geriye doğru gider. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Atananlar
da» deseydik olmazdı, ama «atanmış olanlarda» de
diğimiz için diğerleri de girer bunun içine. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kelime j 
«mış»la bittiği için onlar da bunun içine girer. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen?... Yoktur. 

7 nci maddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 23 üncü maddesinin «a» fıkrasının ikinci 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her sefe
rinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok 
üç defa atanabilirler. Her atama dönemi sonunda gö
rev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama 
sırasında ilk atama işlemi aynen uygulanır.» 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MAIDDE 9. — 2547 sayılı Yükseöğretim Kanunu

nun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

b) Doçentlik sınavına katılabilmek için : 
(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, dokto

ra veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversiteler
arası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kuru
lunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde ye
terlik kazanmış olmak, 

(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yap
mış olmak, 

(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezî sistemle 
hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış ol
mak, 

Gerekir. 
Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak ya

bancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili ol
ması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille il
gili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek 
zorundadırlar. 

'BAŞKAN — Bu son okunan fıkrada «sınavının» 
kelimesinden sonra virgül olması gerekir. Yani, «Yu
karıdaki '(3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı 
dil sınavının, adayın bilim dalı ile ilgili olması şartı 
aranmaz» şeklinde olması lazım. 

Bir de (2) nci bentte, «Orijinal bilimsel araştır- , 
ma ve yayınlar yapmış olmak» deniliyor. Orijinali j 
kim 'bilecek?. 

17 . 8 . 1983 O : 1 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, eski 
kanunda (b) fıkrası dört bent halinde idi, yani bir 
de «Deneme dersinde başarılı olmak» şartı vardı, 
şimdi 'bu şart kaldırılıyor. Orijinal bilimsel araştırma 
ve yayınlar yapmış olmak şartı eski kanunumuzda 
da vardı. Bu, dünya literatürüne geçmiş olacak, Sa
yın Hocam daha iyi bilirler. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Bunu jüri tayin ediyor, bunun yönetme
liği var. 

BAŞKAN — Yalnız bilimsel araştırma ve yayın
lar yapmış olmak değil; ayrıca orijinalliği de olacak, 
sıradan değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esasa bağ
lı olacak, bir esası olacak. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Yeni bir buluş ortaya atacak. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 25 inci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«a) ©ir üniversite biriminde açık bulunan doçent
lik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe kadro
ların devamlı veya kısmî statüleri belirtilerek ilan 
edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incele
mek üzere rektör tarafından, varsa biri ilgili birim 
yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak 
üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, aday
lar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirir
ler. Rektör, bu mütalaalara dayanarak, üniversite yö
netim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atama
yı yapar.» 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, «a) 'Bir üniversite biri
minde açık bulunan doçentlik» deniyor. Doçentlik 
açık bulunmuyor da kadrosu açık bulunuyor. İzin 
verirseniz, «Bir üniversite biriminde açık bulunan do
çentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması 
için kadroların devamlı veya kısmî statüleri be
lirtilerek ilan edilir» demek suretiyle cümle daha an
laşılır bir şekle giriyor. 
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BAŞKAN — Bu kısmı değişik şekliyle yeniden 
okutuyorum : 

«a) Bir üniversite biriminde açık bulunan do
çentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması 
için kadroların devamlı veya kısmî statüleri belirti
lerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumları
nı incelemek üzere rektör tarafından, varsa 'biri il
gili birim yöneticisi, en az 'biri de o üniversite dı
şından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu pro
fesörler, adaylar hakkında <ayrı ayrı mütalaalannı 
rektöre bildirirler. Rektör, 'bu mütalaalara dayanarak, 
üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan 
sonra atamayı yapar.» 

BAŞKAN — 10 uncu maddenin bu son değişik 
şekli üzerinde söz isteyen var mı?. Yok. 

10 uncu maddeyi değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

lll inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 26 ncı maddesinin «a» fıkrası (1) inci 'ben
di ile «b» fıkrası (2) nci bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 
beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili 
bilim alanında çalışmış olmak.» 

«(2) ÜnıVersitelerde profesörlük kadroları, «boşal
dığında, rektörler 'boşalan kadroları ve varsa adaylar
da aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kıs
mî statüde olduğunu 'belirterek Yükseköğretim Kuru
luna bildirirler. Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler
deki boş kadroları, kadro statüsünü ve aranan nitelik
leri ilan eder.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?. 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— 2 nci bentte 'bulunan «varsa» kelimesinin silin
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — «Ve adaylarda aranacak nitelikle
ri» olacak, «varsa» kelimesi yok. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Arz edeyim efendim. 

Bu bilhassa ingilizce eğitim yapan üniversitelerde 
oluyor, deniyor ki; ingilizce ders verebilecek. Öbür
lerinde nitelikler aynıdır. Böyle bir nitelik gerekiyor
sa, denecek ki, bütün bunların yanında İBoğaziçi, Or
tadoğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerde ders
leri şu dilde verebilecek yeteneğe haiz olacak. Kasıt 
bu. 

BAŞKAN — «Varsa»dan kastınız; adaylar varsa 
diye değil. Buradan öyle anlaşılıyor. 

O.aya atanacak kişilerde aranacak bazı vasıflar 
varsa?. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Öyle yazılması lazım, amaç odur. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «var
sa» kelimesini çıkarsak da yazılabilir her zaman eski 
kanunda da vardı. 

BAŞKAN — Yanlış anlaşılıyor, bu kelimeyi kal-
dırsak da olur. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, o zaman her 
seferinde nitelikler yazılır. Zaten nitelikler buradadır. 
Onun için özel bir nitelik varsa... 

BAŞKAN — O zaman, «rektörler boşalan kadro
ları ve varsa o kadrolarda aranacak nitelikleri» şek
linde yazılması gerekir. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Özel nitelikleri. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «var
sa» kelimesini çıkarıp, «adaylarda aranacak özel ni
telikleri» dersek daha uygun olabilir. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir en
dişem var. O zaman bir kişiyi tayin etmek için onun 
tüm nitelikleri yazılır ve ondan başkasına da kapalı 
olur. Yani, öyle bir ihtimal de var. Mesela yaşı kırkı 
geçmeyecek veya şunu yapmış olacak denir diye en
dişe ederim efendim. O nedenle, «varsa» kelimesi o 
üniversitenin, eğitimin niteliği ile ilgilidir; yoksa nite
likler konusunda öyle bir tarif yapılır ki belli bir ki
şiye uyar, öbürlerine uymaz; yanlış uygulana'bilir. O 
bakımdan «varsa» kelimesini yazmak uygun olur ben
ce. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — O zaman, «boşalan kadrolarda ve o 

kadrolarda varsa adaylarda aranacak nitelikleri» de
mek dana uygun olur. 

SEDAT TÜZÜNER (Yasama Sekreteri) — 
«Adaylar» kelimesi çıkarsa olur efendim. 

BAŞKAN — Ama bu nitelikler adaylarda arana
cak. Yani o kadronun bazı nitelikleri varsa, aday
larda bu nitelikler aranacak. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, «varsa» kelimesi çıktık-
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tan sonra «boşalan kadroları ve adaylarda arana
cak genel nitelikler yanında özel nitelikleri» desek 
efendim?... 

BAŞKAN — Ama özel nitelikleri devamlı ola
cak deniliyor. O kadroda eğer bir nitelik varsa, aday
da değil. O kadronun nitelikleri kastediliyor. 

«Boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak 
adaylarda aranacak nitelikleri» denilirse daha uygun 
oluyor. 

Fıkrayı değişik şekliyle yeniden okutuyorum : 
«(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları bo

şaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile 

» ı ^ > >• 

2. — 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kânununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, aynı Kanunun 58 inci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli 
Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli 
Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık 
Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan 
Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı Ka
nunun 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince kabul olunan metinleri ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Mec
lisi : 1/670, 2)93, 2/25, 1/595; M. G. Konseyi : 
1/484, 1/559), (D. Meclisi S. Sayıları : 487 ve 323; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 635) (Devam) 

ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadro
nun devamlı veya kısmî statüde olduğunu belirterek 
Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Yükseköğretim 
Kurulu, üniversitelerdeki boş kadroları, kadro statü
sünü ve aranan nitelikleri ilan eder.» 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 10.40'ta toplanmak üzere birleşime ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 9.52 

BAŞKAN — Efendim, 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Aradan önce 12 nci maddeye kadar gelmiştik; 
ancak, iki maddeyi de Komisyona iade etmiştik. 

Komisyon bu maddeler üzerindeki hazırlığını 
yaptı mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — O halde, 1 inci maddenin «Dokto
ra» başlığı ile ilgili (t) fıkrasının iki numaralı alt ben
dini okutuyorum : 

«'Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek 
lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunların-
ca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından dü-

İKİNCI OTURUM 
Açılma Saati : 10.43 

BAŞKAN : Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (Genelkurmay Başkam ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHINKAYA (Hv. K. K. ve MUlî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 160 ncı Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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zenlenen esaslara göre 'bir laboratuvar dalında ka
zanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık prog
ramı kapsayan ve orijinal 'bir araştırmanın sonuçla
rını ortaya koymayı amaçlayan 'bir yükseköğretim
dir.» 

BAŞKAN — Şimdiye kadar eczacılık ve fen fa
kültesi yok muydu? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim vardı; fakat İkidebir tıp me
zunu gi'bi doktora eşitliği 'istiyorlardı. Halbuki değil
dirler. Doktora sahibi olabilmeleri için iki yıl daha 
okumaları gerekiyor. 

BAŞKAN — Evet. 
*Bu okunan ikinci fikra üzerinde bir mutabakat 

var mı; Sayın Bakan ve ilgililerin bir diyecekleri var 
mı 'bu konuda? 

MİLLÎ EĞtTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yok efendim, mutabıkız. 

BAŞKAN — Mutabıksınız. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
1 inci maddeyi, maddenin (t) fıkrasının '(2) nu

maralı 'bendi ile birlikte ve değişik şekliyle oylarını
za sunuyorum : 'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, iade edilen '3 üncü maddeyi görüşeceğiz; 
(o) fıkrası yüzünden iade edilmişti bu madde, değil 
mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu 'Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, 
ı(p) 'fıkrası da çıktığı için, müsaade buyurulursa, şim
di '(o, p ve r) fıkralarını yeniden arz edeceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — 3 üncü maddenin değiştirilen (o) 
fıkrasını okutuyorum : 

«o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğre
tim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açıl
ması 'hususundaki görüş ve önerilerini Millî Eğitim 
Bakanlığına sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli 
düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek denetle- , 
mek.» 

BAŞKAN — Açılışla ilgili düzenlemeyi yapma
dınız herhalde? Yani üniversite olursa kanunla, fa
külte falan olursa Bakanlar Kurulu kararı ile açıl
ması hususu. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko- • 
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bun
dan biraz önce malumatımız oldu; bunlar aslında 
kanunun «Ana ilkeler» bölümünde 5 inci maddede 
düzenleniyor. 
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BAŞKAN — Orada ne diyor? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Efendim, 5 inci maddenin (f) 
fıkrasında şöyle diyor : «Yeni üniversiteler, üniver
siteler içinde fakülte, enstitü ve yüksekokullar, dev
let kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda 
ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yüksek
öğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üze
rine kanunla kurulur.» 

(g) fıkrasında ise; «Meslek elemanı yetiştiren 
bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Ku
rulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kuru
lu kararı ile kurulur» demektedir. 

BAŞKAN — Orada var bunlar. 
İHSAN DOĞRAMACI '(Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, adı üniversite 
olursa 'bunun konu olmayacağı muhakkak. Çünkü, 
hakikaten Anayasamız gereğince bu, kanunla kuru
labilir. Fakat bir fakültenin de Meclise gitmesi, ora
dan geçmesi gerek, devlet parasını veriyor çünkü. 

BAŞKAN — Ama yalnız parasından dolayı değil. 
'İHSAN DOĞRAMACI '(Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Arz edeyim efendim. Yalnız bu bazı 
süzgeçlerden geçer. Fakültenin, Bakanlar Kurulu ka
rarıyla kurulmaması halinde, endişem var. (Eski 
«Hacı Ali» misalinden tamamen ayrıdır) bu. Milya
rını veriyor ve artık karışmıyor. Bir fakültenin açı
lıp açılmaması (izninizle) Bakanlar Kurulundan ne
ticeye bağlanabilir belki. Halbuki, Devlet üniversite
sinde fakülte kanunla kuruluyor. 

BAŞKAN — Bakın bir daha okuyalım orayı. 
Yalnız bütçe bakımından değil; «Devlet kalkınma 
planlan ilke ve hedefleri doğrultusunda» diyor. Yani, 
bir fakülte açılacak, ama acaba bu kalkınma plan
larına uygun mudur, yoksa lüzumsuz mu, buna ge
rek yok mu diye Bakanlar Kurulu değil, 'Meclis ka
rar versin. Çünkü üniversite kurulmasına Meclis ka
rar veriyor, vakıf olunca niye ayrıcalık olsun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir şey ilave edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Anayasadaki hüküm de, aynen zatıâlilerinin bu
yurdukları gibi efendim. Anayasamızın 130 uncu 
maddesinin en sonundaki paragrafta, «Vakıflar tara-
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fından kurulacak yükseköğretim kurumları, Devlet 
eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anaya
sada belirtilen hükümlere tabidir» diyor. Bu hüküm
den ayıramayız. Anayasa hükmü de böyledir efen
dim. 

BAŞKAN — Onun içinde görüş ve önerilerini 
bildirecek. 

Peki, (p) fıkrasını da çıkarmıştık değil mi? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet, (p) fıkrası çıktı Sayın 
Cumhurbaşkanım, onun yerine (p ve r) fıkralarının 
numarası değişti, izin verirseniz onları da okuyalım. 

BAŞKAN — Onu şimdi okutacağım. 
Şimdi, (o) fıkrasını yeniden okutup ondan sonra 

(p ve r) fıkralarını okutacağım. 
Buyurun okuyun. 
«o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğre

tim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açıl
ması hususundaki görüş ve önerilerini Millî Eğitim 
Bakanlığına sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli 
düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, denetle
mek. 

p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumların
dan alınmış ön lisans, lisans ve lisans üstü diploma
ların denkliğini tespit etmek. 

r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri 
yapmaktır.» 

BAŞKAN — Evet, bu suretle evvelki (p) fıkrasını 
çıkarmış olduk. 

Şimdi, bu okunan fıkralar ve 3 üncü madde üze
rinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

3 üncü maddeyi 'bu düzeltilmiş yeni şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — 2547 «ayılı Yükseköğretim Ka

nununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 27. — Doktora veya tıpta uzmanlık un
vanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre 
çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unva
nını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu 
unvan ve yetki ile ya'bancı ülkelerdeki öğretim ve 
araştırma kurumlarında çalışmış olanların 'bu unvan
larının Türkiye de geçerli sayılması Üniversitelerarası 
Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın 
çalıştığı yükseköğretim kurumunun, Türk üniversite
leri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca 
belirlenmesi gerekir.» 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Sağlam. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin alttan ikinci 
satırının ortasında, «'Bunun için başvuran adayın ça
lıştığı yükseköğretim kurumunun» diyor. 

Bu şekliyle cümle baştan okunursa uygun olabi- • 
liyor, anlaşılıyor; ama, tensip edilirse daha açıklık 
kazanması için, «Bunun için başvuran adayın çalış
tığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun» • 
şeklinde düzeltmekte yarar var. Çünkü, cümle öyle 
'başlıyor ve «Türk üniversitelerinde değil, «Türk 
üniversitelerindeki düzeyde olduğunun» bu da yük
seköğretim kurumu. 

BAŞKAN — Yani, «Bunun için 'başvuran adayın • 
çalıştığı yükseköğretim kurumunun» değil, «ya'bancı 
ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Evet, öyle bir şey olursa gayet açık olacak. 

BAŞKAN — Doğru, tabiî oradaki yükseköğretim. 
kurumunun. «Ya'bancı ülkelerdeki yükseköğretim ku
rumunun, Türk üniversitelerindeki düzeyde olduğu
nun.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Yani, Türk üniversitelerinde yükseköğretim kurum
ları var, onların düzeyinde. «Üniversiteler düzeyinde» 
deyince orada yükseköğretim kurumu, burada üni
versite. Denge kurulamıyor, denk gelmiyor; ama 
«Türk üniversitelerindeki düzeyde olduğunun Üni
versitelerarası Kurulca 'belirlenmesi gerekir» denirse 
rahat anlaşılıyor herhalde. 

ORGENERAL NECİP TORUMTAY (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhur
başkanım, «Türk üniversitelerindeki düzeyde» deyin
ce zaten buradan o anlaşılır. 

BAŞKAN — Orası mühim değil de öteki doğru. 
Yani, «başvuran adayın çalıştığı yabancı üniversite
lerdeki yükseköğretim kurumunun Türk üniversite
leri düzeyinde olduğunun». 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— İzin verirseniz arz edeyim. Şimdi, Türk üniver-
versitelerine bağlı olmayan bağımsız, vakıflarla kur
duğumuz bir yükseköğretim kurumu var. Üniversite
ye de bağlı değil. Bu sefer onun denkliğini vermekte 
sıkıntı çekeriz. Bağımsız bir fakülte de olabilir, yük
sekokul da olabilir. 

O bakımdan, Türk üniversitelerindeki, yahut da 
açık ifadesi ile, «yükseköğretim kurumunun, Türk 
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yükseköğretim kurumlarındaki düzeyde olduğunun» 
demek en açık şeklidir; çünkü ikisi de yükseköğre
tim kurumudur. 

Üniversiteler dersek bağımsız bir fakülte ve yük
sekokul burada açıkta kalır, çünkü üniversiteye 'bağ
lı değildir. 

BAŞKAN — Evet, yukarı kısımda «yükseköğre
tim», aşağı kısımda da «üniversite» diyoruz, değil mi 
Hocam? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Arz edeyim efendim. 

Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının tümü üni
versiteye bağlıdır. Fakat Batıda üniversite olmasına 
rağmen, adı enstitüdür. Türkiye'de ise tüm yüksek- • 
öğretim kurumları üniversiteye 'bağlıdır. Tabiî takdir 
zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Doğru, şimdi üniversite dışında bir 
okul kalmadı, hepsini üniversiteye bağladık. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Fakat dışarıda bağlı değil. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Diyelim ki 'Sabancı, Amerikan fakültelerine ben- . 
zeyen değişik tipte 'bir fakülte veya bir yüksekokul • 
kurdu, onun denkliğini Amerika ile yapabiliriz. 

BAŞKAN — «Yükseköğretim kurumunun, Türk 
yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun» şek- | 
ünde olabilir. 

12 nci maddedeki, «'Bunun için diye başlayan kıs
mı okutuyorum : 

«Bunun için 'başvuran adayın çalıştığı yabancı ül
kelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yüksek- • 
öğretim kurumu düzeyinde olduğunun üniversiteler- , 
arası Kurulca belirlenmesi gerekir.» 

BAŞKAN — Bu değişiklik üzerinde ve 12 nci 
madde hakkında söz almak isteyen var mı efendim? 
Yoktur. 

Bu değişik haliyle 12 nci maddeyi oylarınıza su-. 
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- . 
mistir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-. 

nununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değişti-. 
rilmiştir. 

«'Madde 28. —- Doktora veya tıpta uzmanlık un
vanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre 
çalıştıktan sonra ya'bancı ülkelerde profesörlük un
vanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl 
bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve 
araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvan

larının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası 
Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın 
çalıştığı yükseköğretim kurumunun, Türk üniversite
leri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca 
belirlenmesi gerekir.» 

BAŞKAN — Bu maddenin de son kısmı şöyle 
olmalıdır: «Bunun için başvuran adayın çalıştığı ya
bancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk 
yükseköğretim kurumları düzeyinde olduğunun üni
versitelerarası Kurulca 'belirlenmesi gerekir.» 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «kurumları dü
zeyinde» değil «kurumu düzeyinde» olması lazım. 
Çünkü bir kurumun, Türkiye'deki benzeri bir kurum 
üzerinde olması lazım. 

BAŞKAN — Öyle olacak tabiatiyle, benzer ol
maz. Hangi kuruma? Kurumlardan kastımız, «yük
seköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim kuru
mu düzeyinde» olması lazım. 

İki tane kurum varsa ne olacak? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — O zaman ikisi de iki kuruluştan olur. 
BAŞKAN — Hayır, aynısından birkaç tane ku

rum varsa nasıl olacak? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, her aday bir 
kurumdan geliyor ve müracaatlar da her aday için 
esasa alınıyor. 

BAŞKAN — «'Kurumları düzeyinde» değil de, 
«Türk yükseköğretim kurumu düzeyinde olduğunun» 
şeklinde olması lazım. 

13 üncü maddenin son cümlesini okultuyorum. 
ı«BuWun için başvuran adayın çalıştığı yalbancı 

ülkelerdeki yulkSeköğrteitilm 'kurumunun, Türk yülk-
ısidköğretîım kurumu düzeyinde olduğunun Üniversite
lerarası Kurulca belirJenimeisi gerekir.» 

BAŞKAN — 13 üncü madde Ve bu değişjMik 
üzerinde söz aknalk isteyen var mı effendliim? Yoktur. 

,13 üncü maddeyi bu değişik haliyle oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul 
ddlllmüştjir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
ıMADDE 14. — 2547 saydı Yükseköğretim Ka

nununun 31 inci maddesi üzerindeki «ÖĞRETİM 
YARDIMCILARI» orta başlığı kaldırılmış, 31 inci 
maddösli başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştir 
riUm'iştür. 
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Öğretim görevlileri 
Madde 31. — Öğretim görevlileri; üniversitelerde 

ve bağlı birinılerindıe bu Kanun uyarınca atanmış öğ-
reltiım üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir 
dersıin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının 
eğitim - öğrettim ve uygulatmaları için, kendi uzman
lık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış ki
şiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirile-
ıbilİrler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurulları
nın görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rek-
Itörliüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının öne
rileri üzerinle ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğ-
röflİm üye yardımcıısı ve öğreltilm görevlisi kadroları
na atanabilirler veya k'a'dro şartı aranmaksızın ders 
ısaati ücretli veya sözleşmeli olarak istihdam edilelhi-
Irler. Öğretim üyeisi kadrolarına öğretini görevlileri 
en çdk iki yıl sütle ile atanalbilirler; bu süre sonunda 
liişigal ettikleri kadrtoya başvuran öğretin üyesi bu
lunmadığı ve görevlerine devamda1 yarar görüldüğü 
takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma 
süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. 
Bunların yenliden atanmaları mümkündür. Bu takdir
de ilk atama usulü uygulanır. KonserV'altuvarlar ile 
meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak 
öğrötiim görevlisi atanabilir. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz almak 
(isteyen var mı? Yoktur. 

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

.15 inci maddeyi okutuyorum, 
MADDE 15. — 2547 'sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 32 nöi maddesi, başlığı ile birlikte aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir 

Okülrmanlar 
,'Maldde 32. — Okutmanlar; eğitim - öğretim süre

since çeşitli öğretini programlarında belirlemen ortak 
zorunlu dersleri okutan veya uygulayan öğretim ele
manlarıdır. Okutmanlar ilgili kurumların görüşü alı
narak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı ensti
tü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektö
rün onayı ilte süreli veya sürekli olarak atanırlar. 
Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona 
erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu 
takdirde ilk atama usulü uygulanır. 

IBAŞKAN — «Süreli veya sürekli» mi, «süreli 
veya 'süresiz» mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — «Süreli veya sürekli» Sayın 
Cumhurbaşkanını; belli bir sürede veya devamlı. 

BAŞKAN — 15 indi madde üzerinde söz almak 
isiteyen?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanını, «Tanımlar» başlıklı 3 ün
cü maddedeki okutman tanımı ile bu maddenin bi
rinci cümlesi aynı. O bakımdan buradaki birinci 
cümleye hiç gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Nasıl olsa tanımlarda tanımladık; 
MIİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Hiçbir değişiklik yoktur. 
BAŞKAN — Madde doğrudan doğruya, «Okut

manlar ilgili kurumların görüşü alınarak» diye baş
lasın işitiyorsunuz? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Ben öyle teklif ediyorum efendim, 

Eğer izlin verirseniz, bu madde ile ilgili diğer hu
susları da arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
MIİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— «Okutmanlar, (bien virgül koydum) ilgili kurum
ların görüşü alınarak fakültelerde ve fakültelere bağ
lı enstitülerde» şeklinde olmasını arz ederim. Çünkü 
fakültelere bağlı enstitüler de var. 

Zannediyorum burada bir unutma olacak veya 
ben mi yanlış anlıyorum; o şekilde alınırsa, «fakül-
toterde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yük
sekokullarda» diye devam ediyor. 

BAŞKAN — Enstitüler rektörlüğe bağlandı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Fakültelere bağlı enstitüler de var, 
BAŞKAN — Zannediyorum bunları hep rektör

lüğe bağladık. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Müsaade ederseniz arz edeyim Sayın 
Cuı nhurbaşk anım. 

BAŞKAN — Buyuran. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, 103 enstitümüzden iki tanesi 
istanbul İşletme Fakültesine bağlı (Muhasebe Ensti
tüsü), diğerleri ilke olarak üniversitelere 'bağlı. Ens
titülerde pek okutman kullanılmaz. Çünkü hepsi dok
tora, ihtisas içindir. 

Bunun takdiri tabiî zatı âlinizindir. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAÖLAM — 

izin verirseniz arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım. 
3 üncü maddenin (f) fıkrasında, «Enstitü : Üni

versitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve 
ilgili bilim dallarında lisansüstü» diye devam ediyor. 
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Böyle olunca enstitünün ilke olarak kabul edilen şekli 
tarifte de belirleniyor ve üniversitelerde ve fakülteler
de oluyor. Bugün üç tanesidir, öbür gün başka bir ens
titü olabilir, ihtiyaca göre belirlenebilir. 

Böyle olunca, burada bir noksanlık oluyor; yarın 
- öbür gün fakültelerde dekan, enstitüye bağlı olan
ların okutmanlarını atayamaz veya onay veremez. 

Kısıtlamayalım diye arz ediyorum. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, izin verir misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Fakültelerde ve fakülteye bağlı birimler
de» denir. tO zaman bir' enstitü veya bir okul da bel
ki bir fakülteye bağlı olabilir, ona girebilir. Altı da 
çizilmemiş olur, illa enstitü oraya bağlıdır diye. 

«Fakülteye bağlı birimlerde» dersek daha isabetli 
olur efendim. Çünkü, fakülteye bağlı enstitü olabi
leceği gibi, okul da olabilir. 

BAŞKAN — «Fakülteye bağlı enstitü ve birim
lerde» diyelim. 

ÎHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Enstitü de bir birimdir Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Olsun, başka bir birim olabilir, öbü
ründe «rektörlüğe bağlı enstitü» terimini kullanıyo
ruz, burada kullanmıyoruz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci
de kullanmamamızın nedeni şu idi: Rektörlüğe fakülte
ler de bağlı malumunuz. Fakülteye bağlı olanlar rek
töre gelmesin. Fakültelerin içerisinde enstitü, kendi fa
kültesi, ne kadar birim varsa dekanın, fakültenin dı
şında kalanlar rektörlüğe bağlı idi; rektörlüğe bağlı 
olanları tadat ettik. Yoksa fakülteye bağlı birimler 
gayet tabiî ki, dekanın olacak Sayın Bakanımın be
lirttiği gibi. 

BAŞKAN — «Fakültelerde ve fakülteye bağlı bi
rimlerde» diyeceğiz. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — «Fakültelerde ve fakülteye bağlı 
birimlerde» demek açıklık getirir efendim. 

BAŞKAN — Birinci cümle çıkmış olarak bu 15 
inci madde ile değiştirilen 32 nci maddeyi okutuyo
rum : 

«Okutmanlar 
Madde 32. — Okutmanlar, ilgili kurumların gö

rüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birim
lerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yük-

I sekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile 
I süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi 
I sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların 
I yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk ata-
I ma usulü uygulanır.» 

MILLÎ EĞITIM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
I Sayın Cumhurbaşkanım, «atanırlar» dedikten sonra 
I nokta var; sonra fail yok ortada. «Atanma süresi 
I sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.» Eğer bu 
I cümlenin başına noktalı virgül koyarsak devam eder. 
I Bir eksiklik olmasın efendim. 
I 
I BAŞKAN — Mühim değil. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
I Mühim değil; ama kanun olduğu için arz ettim. 

BAŞKAN — Yeni bir fıkra olsa idi dediğiniz doğ-
I ru idi, devam ediyor çünkü; ama noktalı virgül olsa 
I da olur; öyle yapalım. 
I 15 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı? Yok. 
I Maddeyi en son okunan^ değişik şekliyle birlikte 
I oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

I 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nunun 33 üncü maddesi üzerine «ÖĞRETİM YAR-
I DIMCILARI» orta başlığı eklenmiş ve bu madde 
I başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI 
I Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim -

öğretim planlamacıları 
Madde 33. — Öğretim Yardımcıları, Yükseköğ-

I retim kurumlarında görevlendirilen araştırma görevli-
I leri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planla

macılarıdır. 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumla

rında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yar-
I dımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görev-
I leri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yöne

tim kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, 
rektörlüğe bağlı Enstitüler, Konservatuvarlarla Mes
lek Yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkez
lerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün 
onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki 
yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri 
kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları 
mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. 

b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya 
I dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa 
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ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklar
da, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görev
lendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde 
çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 

d) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim 
kurumlarında eğitim - öğretim planlamasıyla görevli 
öğretim yardımcılarıdır. 

e) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlama
cılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendiril
meleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak 
fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya 
yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölüm
lerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı 
ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda 
görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden 
atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü 
uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli ola
rak atanabilirler. 

BAŞKAN •— Şimdi, bu 16 ncı maddenin (a) w 
(e) fıkrasında da bir değişiklik yapmak gerekecek, 

Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim -
öğretim planlamacılarının tarifi 1 inci maddede var 
mıydı? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Var efendim. 

BAŞKAN — O zaman birinci cümle yine bura
da lüzumsuz. Yani, öğretim yardımcıları, yükseköğ
retim kurumlarında görevlendirilen araştırma görev
lileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim plan
lamacılarıdır» kısmı çıkacak, doğrudan doğruya i(a) 
olarak başlayacak. 

Ondan sonra, «Araştırma görevlileri, yükseköğ
retim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve 
deneylerden yardımcı olan ve yetkili organlarca ve
rilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. 
Bunlar ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak fa
kültelerden» dedikten sonra «ve fakülteye bağ
lı birimlerde» ibaresi oraya ilave edilecek ve «de
kanın, rektörlüğe bağlı Enstitüler, Konservatuvar-
İarla Meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma 
merkezlerine müdürün veya» diye aynen devam ede
cek. 

Ondan sonra (e) fıkrasında; «Uzman, çevirici ve 
eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya 
sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurul
larının görüşleri alınarak fakültelerde» den sonra yi
ne «ve fakülteye bağlı birimlerde» ibaresi eklenecek 
ve «dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek
okullarda müdürlerin» diye aynen devam edecektir. 

Bu suretle demin 15 inci maddeye ilave ettiğimiz 
«ve fakülteye bağlı birimlerde» ibaresini buraya da 
ilave etmiş oluyoruz. 

İHSAN DOĞRAMACI OYükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, (a) fıkrasın
da enstitüler, konservatuvarlarla meslek yüksekokul
ları büyük harflerle yazılı, uygulama ve araştırma 
merkezleri küçük harflerle yazılı. Hepsinin küçük 
harflerle yazılması belki uygun olur, veyahut, «uy
gulama ve araştırma merkezi» de büyük harflerle ya
zılmalıdır. 

BAŞKAN — Evet, onların hepsi birbirinin aynı 
olsun. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
ıO halde 116 ncı maddeyi, birinci cümleyi çıkarta

rak ve ı(a) ve (e) fıkralarına da demin söylediğim, 
«ve fakülteye bağlı birimlerde» ifadesinin ilavesi su
retiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... 'Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şe
kilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu ka
rarını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yüksek
öğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve 
iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili 
üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.» 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, cümlede biraz düşüklük 
var zannediyorum. 

Çünkü tırnak içindeki ilk satırda, «Yabancı uy
ruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları 
veya görevlendirilmeleri diyoruz; altta ise, «ilgili 
üniversitesi ile sözleşmesi yapılır» diyoruz. Bir yan
da «görevlendirilmeleri» demek, diğer yanda «sözleş
mesi yapılır» demek bir tuhaf geliyor bana. 

Bu bakımdan, eğer izin verilirse, ben şöyle bir küçük 
düzeltmeyi teklif ediyorum: «Yabancı uyruklu öğ
retim elemanlarının bu şekilde atanmaları ve görev
lendirilmeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
da Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlere 
tabi olmadan Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Ba-
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kanlığına bildirilmesi ve iki ay içinde alınacak olum
lu görüşe göre ilgili üniversite ile yapılacak sözleşme 
•suretiyle görevlendirilmeleri yapılır.» 

BAŞ/KAN — Bunda bir şey yok; «bildirilir» di
yor. 

ORAMİRAL NEJAT TİÜMER — «Görevlendi
rilmeleri» kelimesini takip eden «neticesinde» keli
mesinden sonra virgül koyacaksınız ve ondan son
ra, «ilgili üniversitesi 'ile sözleşmesi yapılır» şeklin
de sona erecek. Dolayısıyla bir şey yok burada. 

IBAŞKAN — 'Yani bir şey yok burada, mühim 
değil. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
17 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

«Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniver
sitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma ve
ya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir 
üniversiteye, Yükseköğretim (Kurulunca geçici ola
rak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta 
uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eği
timin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversite
lerine dönerler. 

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim ele
manları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yük
seköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yeri
ne getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine 
getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev 
verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet 
çalışmaları bu hükmün dışındadır»' 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, ikinci paragrafta, «Yurt 
içi ve yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, ge
nel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim ku
rumlarında mecburî hizmetlerini yerine getirmek zo
rundadırlar» diyoruz. 

Hatırıma şöyle bir şey geliyor: O dal kalkabilir 
ve gerçekten kendi kadrosu da o anda olmayabilir, 
mecburen gidip orada ihtisas yapmış gelmiştir. Şim
di bunun bu zorunluğunu mu koyalım; yoksa (eğer 
kabul buyurulursa) benim ilave etmek istediğim gibi, 

«kendi dallarında kadro bulunması balinde»yimi; bu 
zorunluluğu koyalım? Ondan sonra gelir mecburî 
hizmetini yapar. 

BAŞKAN — Yoksa?... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Yoksa, mecburiyet de koyuyoruz, orada kendi 
dalı olmasa da, sonradan kalkmış da olsa, bu kanun 
hükmüne göre o hizmeti mecburî olarak yapacak
tır diye orada kalır. Mesela Diyarbakır'da kalır; böy
le bir dal yoktur kalkmıştır, orada kalır. 

Dışarıya Diyarbakır Üniversitesinden gitmiştir 
ve yurt içi ve yurt dışında da ihtisasını bir veya iki 
senede tamamlamış gelmiştir, fakat o dal da kalk
mıştır. Bu hükmü aynen uygularsak kalkmış olduğu 
halde orada kalması için zorunluluk getiriyoruz. Di
yarbakır'a ille gideceksin diyoruz, halbuki o dal Si
vas'a gelmiştir oradan. 

BAŞKAN — «Bağlı oldukları» ibaresini kaldıra
lım. «genel hükümlere göre yükseköğretim kurum
larında mecburî hizmetlerini yerine getirmek zorun
dadırlar» dersek olur. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Efendim kanımca bunun büyük sa
kıncası olur. 

BAŞKAN — IBaşka yer alır. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru

lu >Başkanı) — Tabiî efendim. O zaman Diyarbakır'a, 
Van'a ihtiyaç vardır; İstanbul Teknik /Üniversitesin
de veyahut Ortadoğu Teknik Üniversitesinde yetiş
tikten sonra oraya gitmesi mecburî kılınır. O dal eğer 
kalkacaksa zaten... 

BAŞKAN — O zaman zaten gitmez ki o; beni 
başka bir yere verin der. 

İHSAN DOĞRAMACİ (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Yoksa, bu olmazsa çok suiistimaller 
olur efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Tensipleriniz olursa «kendi dalı olması halinde ya
hut bulunması halinde» gibi bir ifade hatırıma geli
yor. 

BAŞKAN — Zaten üniversite o dalı kaldıracak-
sa niye göndersin onu dışarıya? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— O değil de efendim, geçmişte iki sene, üç sene, 
dört sene ihtisasını, masterini yapanlar var, gelinceye 
kadar birçok şeyler değişir diye hatırıma geliyor. 

Bu bakımdan, «O anda kendi dalında kadrosu 
bulunması halinde» diyebilir miyiz diye düşünüyo
rum efendim. 
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BAŞKAN — Peki diyelim ki, kalktı; bunu ora
ya da verdik. Bu boş duracak şimdi, durmaya razı 
olur mu o kişi? İzzetinefis meselesi yapar «dersim 
yok» diye. «Beni başka bir yere verin de gidip ora
da çalışayım» diye müracaat edecektir. Boş oturma 
olmaz, yani mümkün değil. 

Zaten, «bağlı oldukları yükseköğretim kurumları» 
deyince, bağlılık Yükseköğretim Kuruluna kadar gi
der. Yalnız orası değil, kurula kadar gider; o zaman 
işte başka 'bir yere verilir. Sen aynı zamanda oraya 
bağlısın ama, o da Yükseköğretim Kuruluna bağlı
dır; o halde onun emrinde çalışacaksın denir. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle, 
başımızdan geçen bir olayı anlatayım. 

Bir kişiyi Erzurum'dan İstanbul'a yollamışızdır; 
fakat oradaki onu o kadar beğenmiştir, ki, «ben bun
suz edemem burada kalsın» diye bize müracaat et
miştir. 

Bunu önlemek için zannediyorum böyle bir hü
kümde yarar var. 

Başka var mı efendim 18 inci madde üzerinde söz 
almak isteyen? Yok. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profe
sör ve doçentin 'bağlı olduğu birimin döner serma
yesine gelir kaydedilir.» 

.(2) Üniversitede kısmî statüde görev yapanlar; 
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve 

doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bu
lunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları 
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi 
altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar; 

(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret 
ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek ala
mazlar. 

<b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul mü
dürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardım
cılıklarına seçilemezler, 

«(e) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel 
araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında ça
lışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçe
sinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer ge
lir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki 
yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç 
olup olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında 
yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim ku
rulunun görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. 
Kısmî statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek 
isteyenler yükseköğretim kurumlarındaki açık öğ
retim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere 
tabi tutulurlar. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

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

20 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 20, — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nunun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme 
Madde 38. — Öğretim elemanları : 'İlgili kurum

ları ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulu
nun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun 
kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri 
kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlık
larda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu ve Kara Kuvvetlerini Güç
lendirme Vakfı, Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, ka
mu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar 

BAŞKAN — Evet. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 36 ncı maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

a) Profesör ve doçenteler, üniversite de devam
lı veya kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ay
rılırlar : 

(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapan
lar; 

Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üni-
niversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 

Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve te
lif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurum
larından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî 
veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek gö
rev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. 

Devamlı statü ile atananlar, aradan beş yıl geç
meden, kısmî statüye geçmek için başvuramazlar. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar 
verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet 
amacım güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer 
özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürül
müş sayılır. 
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tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sos
yal güvenlik kurumlan ve bunların iştiraklerinde, 
araştırma - geliştirme kurumlan ve diğer kamu ku
ruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Gö
revlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim ku
rumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hak
ları devam eder. 

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu 
kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya 
birimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mev
zuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğeı adlî 
konularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar 
kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödenekler
den başka, görevlendirildikleri kurumlardan alacak
ları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak 
zorunda değildirler. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

21 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 21. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 39 uncu maddesinin «c» fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim ele
manları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs ve
ya ücret sağlamışsa, görev yapacakları sürece ilgili 
üniversitenin önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulunun 
kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru

lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu bendeni
zin son dileğim olacaktır. Geçen sefer emirleriniz şu 
istikamette idi; Aylıklı veya aylıksız, kim karar ve
recek? Doğru. O zaman, «Yükseköğretim Kurulu» 
diye önermiştik. Fakat bunun esaslarını Yükseköğre
tim Kurulu tespit edip, uygulamayı üniversite yöne
tim kurulu yaparsa, yanlış yapılırsa denetli yapmak 
mümkündür.. Yoksa Yükseköğretim 'Kurulu bu pa
ralı gitsin, öbürü parasız gitsin deyince bunun dene
timi güç. Onun için izin verirseniz maddeyi «görev 
yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belir
leyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun 
karan ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 
şeklinde düzenleyelim. 

Bir de ikinci satırda efendim, bir dizgi hatası var. 
«Sağlamışsa» değil, «sağlanmışsa» olacak. 

BAŞKAN — Ne zaman aylıklı sayacak, ne za
man aylıksız sayacak? 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) •<— Sayın Cumhurbaşkanım, Suudi Arabis
tan ayda 115 bin dolara Kültür Anlaşması düzeyinde 
İstiyor. Buna aylığını da vermek, hele bir yıl aylığını 
devam ettirmek Hazineye zarar; ihtiyaç da yok. 
Öbür taraftan bir bursla gidiyor veyahut kendisi ga
yet ciddî bir araştırma için çağrılmıştır, parası yetmi
yor, ailesi buradadır, ailesinin bir sene müddetle ay
lığını alması yararlı olur. Buna benzeyen çok konu
larla karşılaşıyoruz ve bu esasları Yükseköğretim Ku
rulu tespit edip bildirecektir, onlar da uyup uymaya
caklarına karar verecektir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz açık
layayım?. 

657 sayılı Kanunla illa aylıklı gönderebiliyoruz, 
aylıksız gidemiyor. Ben gidip çalışacağım, bana dört 
sene izin verin, diyor, verilemiyor; Bakanlar Kurulu 
kararı falan oluyor. Bunu sağlayacak efendim. 

BAŞKAN — l(c) fıkrasını değiştirdiğimiz şekilde 
okutuyorum: 

«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim ele
manları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs ve
ya ücret sağlanmışsa, görev yapacakları sürece Yük
seköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre 
üniversite yönetim kurulunun kararı ile aylıklı veya 
aylıksız izinli sayılabilirler.» 

BAŞKAN — Bunun üzerinde söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

21 nci maddeyi bu okunan son şekli ile oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiri-
rilmiştir. 

Madde 41. — Yükseköğretim Kurulunca; bu Ka
nun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları
nın, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi 
ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi 
yükseköğretim kurumlarından karşılanacağı, öğretim 
üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ih
tiyaçlar karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bil
dirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yüksek Öğretim 
Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal et-
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tirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde 
ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini 
görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna bildi
rirler. Bu görevlendirmeler bir yarıyıldan az, dört ya
rıyıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üni
versitelerinde kalmak kaydıyla yapılır. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci madde
nin «b» fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendir
melerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe 
başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hü
kümler uygulanır. 

Bu madde veya bu Kanunun 40 inci maddesinin 
«b» fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirme
lerde, görevlendirme kararında görev süreleri belir
tilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında devam et
mek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu 
yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalı
şanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve 
6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev 
yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden öde
nir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesi
nin «b» fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildik
leri kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi için
de göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şe
kilde istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getir
medikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda ye
niden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşla
rında çalıştırılamazlar. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 42 nci maddesinin «d» fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

d) öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için 
üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulunda özel 
arşiv tutulur. 

BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

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

'24 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 24. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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b) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğre-
tim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, 
kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme 
esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden 
sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hak
ların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası 
Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birim
ler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Ba
kanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Ku
rulunca düzenlenir. 

ıBAŞKAN — iBuradaki «kapsam» kelimesini de
ğiştirecek miyiz? «Aynı meslek ve bilim dallarında, 
eğitkn-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğre
tim, metod, kapsam...» dedik. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Hayır, kalabilir. 

IBAŞKAN — Kalacak. 
24 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 25. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 44 üncü maddesinin «a» ve «c» fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve 
lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu ka
nunda öngörülen normal eğitim - öğretim süreleri
ne ilaveten; önlisans düzeyinde eğitim - öğretim ya
pan kurumlarda bir yıl; dört veya daha uzun süreli 
lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlarda 
ise iki yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok 
üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de ba
şarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl 
ek süre daha tanınır. 

Öğrenciler, bu ek süreler sonunda öğrenimlerini 
bitirmek zorundadırlar. 

Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o der
se devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az iki 
ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını ba
şarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava ka
tılabilmek için, en az ara sınav notu ortalaması ve 
ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı Üni-
versitelerearası Kurulca tespit edilir. Üniver
site senatoları ayrıca sınavdan başarısız olan öğren
cilere, aynı sınav döneminde sağlanmak şartı ile bir 
bütünleme sınavı açılmasını karar verebilirler. Bir 
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dersin devam, ara sınavı, uygulama ve sınav şart
larından birini yerine getiremeyen öğrenciler; bir de
faya mahsus olmak üzere, eğitim-öğretim programı
nın bağlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim ku
rulunun uygun göreceği ilk yarı yılda, o dersin ka
yıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tekrar 
yerine getirirler. Bu şartlardan "birinin yerine getiri
lememesi halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesi
lir. 

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sı
nıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin 
başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim 
yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan 
kurumlardan birinci sınıfta; ders geçme esasına gö
re öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın 
bütün derslerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

(Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen hak
lı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları 
yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan 
veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin 
öğretim kurumu ile ilişikleri kesilir.» 

«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim 
kurumlarına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Ku
rulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere 
devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Ku
rulu kararı ile açık eğitim veya dışarıdan eğitim (eks-
t'ern eğitim) veya yaygın eğitim programları uygula
yabilirler. 

Açık eğitim ve dışarıdan eğitim (ekstern eğitim) 
in yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, 
sınav ve diğer esaslar ile açık eğitimdeki öğrenim 
süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenle
nir. 

Açık eğitim programlarının yayınlanmasında TRT 
imkânlarından yararlanmak üzere 'bu kurumla işbir
liği yapılır.» 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 45. — 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumları

na, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit 
edilen sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesin

de adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alı
nır. Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren aday
lar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrı
calık kontenjanlara, tercih ve puanlan göz önünde tu
tularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, 
adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yüksek
öğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirile
cek bir yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve 
yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına 
eklenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan lisele
rin mezunları yükseköğretim kurulu tarafından bel-
lirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna 
girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir kat
sayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sı
navı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esas
lara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli oldu
ğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yap
mak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde 'belirlenecek 
özel yöntemlerle yükseköğretim kurumlarına alınabi
lirler; 

c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Bi
rinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cü
rümler sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Ku
rumlarına giremezler. 

BAŞKAN — «Devletin şahsiyetine karşı işlenen 
cürümler» olacak, «işlenen» kelimesi unutulmuş. 
«Devletin şahsiyetine karşı cürümler sebebiyle» ol
maz. «Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler se
bebiyle». Onu öyle yazalım. 

Bir de, «Bir mesleğe yönelik programlar uygula
yan liselerin mezunları» denilmiş. «Liselerin» mi, 
«lise düzeyindeki okulların mezunları» mıdır? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, zannediyorum öğretmen 
liseleriyle ilgili bir emirleriniz vardı, «onları kaynak 
yapalım» diye. «Bir mesleğe yönelik» diyerek, onla
rı öğretmen kaynağı yapacağız, % 60 - % 70 alaca
ğız. Ona «öğretmen liseleri» diyoruz ve bu sene bü
tün üniversitelerde birinciliği onlar aldılar. Çok üs
tünde durduk ve askerî liseleri de geçtiler. İkinci ba
samakta % 80'i kazandı, askerî liseler de % 75 ol
du. 

BAŞKAN — (Başka söz isteyen var mı? Yok. 
26 ncı maddeyi yapılan değişiklikle oylarınıza su

nuyorum: İKabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 46. — Her yıl öğrencilerin yükseköğretim 
kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar 
öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğ
retim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak 
Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulu tarafından tespit edilir. Varsa yabancı dil 
Hazırlık öğrenimi dahil her eğitim-öğretim programı
nın veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok 
beşte biri öğrencilerden harç olarak alınır. Bu harç 
isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yü
kümlülüğü karşılığı Devlet tarafından ödenir. Bu tak
dirde 44 üncü maddeye göre öğrencilere tanınan ek 
öğretim süreleri için de Devletçe ödemeye devam 
edilir. 

Öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülük
leri öğrenciler adına Devletçe karşılanan toplam harç 
miktarına göre tespit edilir. 

Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra 
ikincisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz. 

(Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin 
miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak 
Bakanlar Kurulunca ayrıca tespit edilir. 

Harçların gereken durumlarda devlet tarafından 
açılacak 'kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Ma
liye Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar (Kurumuna 
aktarılmak üzere yeterli ödenek konur. Bu harçların 
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredi
si alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, 
Maliye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumun
ca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 

Bu suretle veya doğrudan üniversiteler bütçeleri
ne intikal eden harçlar ve ücretler her üniversite büt
çesinde açılacak öğrenci sosyal yardım tertibinden, 
kurulacak Öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fon
da toplanan paralar öğrencilerin beslenme, kültürel 
ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için 
kullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile ilgili konular
da üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hüküm
ler uygulanır. Fondan artan para ertesi yılın fon he
sabına devrolunur. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinde, öğrenim ve 
kayıt harçlarının yıllık toplamı 500 Türk Lirasının, 
öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile 
Çarpılması sonucu bulunan miktarı aşmamak üzere 

Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek mik
tarda oluyordu. Biz bu maddeyi daha uygulama
dık, uygulamadan niye değiştiriyoruz, dedik. Gerek
çe?.. Yok. Hani, uygulamadan mütevellit bir aksak
lık da çıkmadı. Maddeyi bir uygulayalım da ondan 
sonra gerekirse değişiklik yapalım, dedik. Zaten bu 
da aşağı yukarı aynı rakamları tutuyor. 

Bu yönetmeliği Kredi ve Yurtlar Kurumu mu 
hazırlayacak, Gençlik ve Spor (Bakanlığı mı hazırla
yacak? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu
günkü mevzuatına göre Kredi ve Yurtlar Kurumu 
hazırlayabiliyor. 

BAŞKAN — Yani, şimdi çıkarılan Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun yönetmeliği; Gençlik ve Spor 
Bakanlığının değil? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL ı(lhtisas 
Komisyonu Balkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşka
nım Malumunuz onun ayrı bir statüsü ve tüzelkişiliği 
var, yönetim kurulları vesairesi var; onun şekli de
ğişirse burada da ona göre değişiklik olacak. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM İBAKANI HASAN SAĞLAM 

— Sayın Cumhurbaşkanım, 27 nci maddeden son
ra gelen 28 inci maddede bir «barınma» var ve bir 
de «boş zamanları değerlendirme» var. Gençleri boş 
bırakmamak: için bu çok önemli. Barınma ve boş za
manları değerlendirmeyi de bir paragraf halinde bu
raya ilave edemez miyiz? «Bu suretle veya doğru
dan üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar ve 
ücretler her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci 
sosyal yardım tertibinden, kurulacak 'Öğrenci Harçlar 
Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğren
cilerin barınma...» diye eklesek. Çünkü alttaki 28 in
ci maddede var. 

BAŞKAN — Bir maddeye barınmayı koymuş
tuk... 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir 
misiniz?. 

«Barınma» ibaresi oraya bilerek konulmamıştır. 
Çünkü bütün paralar inşaata gider. Halbuki bunla
rın rekreasyonu, -iaşesi, vesairesine sarf 'edilecektir. 
Bina yapımı o kadar büyük para alır ki, fonda fazla 
bir şey kalmaz diye endişe ediyoruz. Zaten yatırım 
faslında barınma yapılıyor. 
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BAŞKAN — Kredi ve Yurtlar Kurumu yapıyor 
ya zaten. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bu hu
susu Kredi ve Yurtlar Kurumu yerine getirdiği için 
bu fonda toplanan paralar öğrencilerin beslenme, 
kültürel ve sportif faaliyeti gibi ihtiyaçları için har
cansın diye düşündük. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, hatırlarsanız bazı pansi
yonlar üniversite içinde de var; Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi de dahil. Bunlar ilgilenmezler ve hiçbir 
kuruş da vermezler, diye hatırıma geliyor benim. 
Eğer tensip edilirse... 

BAŞKAN — Tabiî, üniversitelere bağlı olanlarda 
ne olacak? Oralardaki öğrencilerin barınma ihtiyacı
nı üniversite gideriyor; buradan para verilmezse?... 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Barınma yatırımdır Sayın Cumhurbaş
kanım; o mana çıkar diye endişe ediyoruz. Zaten öğ
rencilere beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçları için 
bu fondan harcama yapılacak. Bir de barınma için 
bina yapmak üzere bu fondan bir rektör harcama 
yaparsa, fonda bir şey kalmaz endişesini taşıyoruz. . 
Tabiî takdir sizlerin efendim. 

BAŞKAN — (Bu «diğer sosyal ihtiyaçları» tabiri
nin içine girmez mi? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Altta da var efendim, arz edecektim. 

BAŞKAN — Belirtiyor zaten, «beslenme, kültü
rel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları 
için kullanılır» diye. Bunun içine kafeterya da girer, 
kütüphane de girer. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
Alttaki paragrafta o da var; fakat buna rağmen ba
rınma sözü var. 

BAŞKAN — Sosyal ihtiyaçların içine barınma 
da girer. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kuru
lu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir maruza
tım olacak. Dün 'emirleriniz üzere, tüm imtihanları
nı bitiren ve son yıl stajlarını yapanlara aylık verilme
yecek. Acaba onlardan ayrıca harç alınsın mı Her
halde alınmaması gerekir. Çünkü, gece gündüz nö
bet tutuyorlar. Hazırlık sınıfı dışında beş yıllık eği
tim ve öğretim programını tamamladıktan sonra tüm 
sınavlarını başarmış olmaları şartıyla, staj dönemi
ne başlayanlardan harç alınmasın. 
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BAŞKAN — Eskiden vardı bu değil mi? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim, eskiden maaş da veriyorduk 
bu durumda olanlara; maaş verilmesin buyurmuştu
nuz.. 

BAŞKAN — Vermiyorduk, yeniden koydunuz. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Hayır efendim, Hükümet tarafından öne
rilmişti ve çıkarıldı. 

BAŞKAN — Halen maaş alamıyorlar zaten. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Almıyorlar. Fakat, hiç olmazsa onlar 
ayrıca harç ödemesinler. Çünkü, staj yaparken hiz
met ediyorlar ve büyük sorumluluk taşıyorlar. 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklife bir diyece
ği var mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
sadece lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden harç 
almıyoruz. Kanunumuzun genel esprisi o. O da ayrı 
bir maddede idi. Ona göre düzenlenmesi lazım. Bu
raya koymamız biraz sakıncalı olur. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Evet, oraya konabilir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas 
Komisyonu Başkanı) — Eğer uygun görülürse ora
ya konabilir. Çünkü kanun, süresi ne olursa olsun, 
lisans öğrenimi görenlerin hepsinden harç alınmasını 
öngörüyor. 

BAŞKAN — Zaten öğrenim süresine dahil o 
staj. Stajını yapmazsa zaten o mesleği icra edemez. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, hazırlık sınıfı 
dışında beş yıllık eğitim ve Öğretim programını kap
sayan bir sürenin sonunda yapılacak stajda. Eğitim 
ve öğretimi tamamen •bitmiştir; tüm sınavlarını da 
başarmış olması şartıyla ki, burada eğitim ve öğretim 
yok, çıraklık yapıyor. Sabaha kadar nöbet tutuyor 
ve imtihanı da yok. Bunlardan da harç alınsın buyu-
rulursa alınır ama... 

BAŞKAN — Komisyon, yeri bu madde değil, 
diyor. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, 50 nci madde
ye konabilir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Burada konulursa bütünlüğü 
bozuyor Sayın Cumhurbaşkanım, ben onu arz et
mek: istedim.' 
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BAŞKAN'— O zaman ayrı bir madde ilave et- I 
mtik lazılm. 

İHSAN DOĞRAMACİ (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Nasıl arzu buyurulursa ©fendim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Balkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, öğre-
ıtiim pnogralmları içinde tıp fakültelerinde ıbu süre bir 
yılıdır, öğretim programları değiştirilebilir; ileride 
başkalarına da 'bir yıllık staj konabilir. 

BAŞKAN — Efendim, o harcı düşük de tutabi
lirisiniz. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Efendim, o harcı almayabiliriz de. 

BAŞKAN — O harcı daha düşük tutarsınız. I 
27 nci madde üzerinde başka söz almask isteyen?.. I 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbül edilmiştir., I 
28 'inci maddeyi okutuyorum, 
MADDE 28. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 47 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. I 

a) Yükseköğretim kurumları, Yüksököğreitim 
Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğ- I 
fencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, I 
IbeSlenmle, çalışma, dünlenmie ve boş zamanlarını de-
ğerîenldirlme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve 
bu amaçla bütçe imkânları nlispeltinde okuma salon
ları, yataklı sağlık mleridezleri, medikö - sosyal mer
kezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplan- I 
t», sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve saha
ları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrenci
lerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlem
leri almakla görevlidirler. I 

•BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla sunuyorum.; Ralbul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul ediDmişitir. 

129 uncu maddeyi okulfcuyoruım, I 
MADDE 29. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 52 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şe- I 
kilde değiştirilmiştir. I 

a) öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş
kanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, 
hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst I 
kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yük- I 
seköğretiim Üst Kuruluşunun 'başkan; üniversitelerde 
ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tara- I 
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fından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekre
terinin atanması, igİIİ deikan veya müdürün önerisi 
üzerine rektör tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üaoeıünde söz almak 
isteyen?.., Yok. 

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

30 uncu «maddeyi 'okutuyorum, 
MADDE 3Q, — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Madde 56. — İşlem ve usuller : 
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğre-

tim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapıla
cak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, reisim, dam
ga resimli ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetle
rin kull'am'lmasında, bağış ve vasiyet yapanların koy
dukları ve 'kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve 
şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri ta
rafından •yükseköğretim kurumlarına makbuz karşı
lığında yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname 
ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından 
indirilir. 

,«c) Yükseköğretim üst kuruluşları, Yükseköğre
tim kurumlan ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birim
ler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile 
yurt içinde bulunmaimak veya üretimi yapılmamak 
kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, mal-
zeme Ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından ge
len aynı dins malzemeler, gümrük vergisi ile buna 
bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.» 

d) Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira da
hil) bir hakkın ya da menfaatin terkinini gerektiren, 
maddî veya hukukî nedenlerle kavuşturulmasında 
yüksek malhkeme ve mercilerde incelenmesini iste
mekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan 
dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya 
da uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst ku
ruluşların başkanları; bir ımiilyon liradan fazlası için 
üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün 
önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Ma
liye Bakanlığı karar verir. 

e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, 
bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapı
lan bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayım-
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ların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 I 
'Sayılı Artırma ve Eksiltme Ve İhale Kanunu hüküm- I 
leri uygulanmaz. I 

if) Yükseköğrötüm üst kuruluşlarının ve ünıilver- I 
ısitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle j 
bunların bakım ve onarımlarında 1İ050 sayılı Mulha- I 
ısdbei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 I 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hüküm- I 
leri uygulanmaz. I 

g) ©ir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer I 
'bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün gö- I 
rüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine I 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
maddenin (c) fıkrasında ıbir küçük lillave yapıknısıtır: I 
«•Harçlar 'dalhil olmak, üzere her türlü vergi, resim I 
ive harçtan muaftır» denilmekted'ir; bu «bağlı» şek- I 
ündeydi, I 

Bir de, son fıkra ilave edilmiştir, ancak tarifle
rinde k'arışıiklığa neden olmasın diye eski metinde I 
olduğu gibii yazılmıştır. ^ I 

Arz öderim efendim. I 

BAŞKAN — Bir de (d) fıkrasında devamlı ola
rak «ya da» ibaresi geçmektedir, bunları «veya» ola
rak düzeltelim. I 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Cumhurbaşkanım, (e) fıkasmda, «Üniiversi
te, fakülte, enstitü ve yüksekokul» diyoruz; otelden I 
(beri de böyle denilmektedir; fakat sonradan «kon-
servatuvar ve meslek yüksekokulları» faktörleri de J 
geldi ve her yerde geçmektedir bunlar. Fıkranın bu 
'durumuyla onlar hariçmişlter, yararlanamazlar bu 
muafiyetten şeklinde görünüyor. 

İzin verirseniz, bunların hepsli bir bütün olduğun
dan fıkraya bunları da yazalım, «konservatuvar ve I 
meslek yüksekokulları Ve bunlara bağlı kuruluşlar» 
'İbaresini de ekleyelim. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — «Meslekî yüksekokulları ve uygulama, 
araştırma merkezleri» şeklinde ilave yapalım. 

BAŞKAN — Nerede bu araştırma ve uygulama I 
(merkezleri? I 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Öyle birimlerimiz vardır, mesela hasta
nelerin adı, uygulama ve araştırma merkezidir. I 

BAŞKAN — Onlar eğer bir tıp fakültesinin için
de iste, zaten üniversiteye bağlıdırlar; yani müstakil I 
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değildirler. Konservatuvar ve meslek yüksekokulları
nı anladım, ama bunlar zaten üniversiteye bağlıdır
lar. 

IİHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Fakültelere bağlı değil Sayın Cumlhur-
başkanım. 

BAŞKAN — Değil, üniversiteye bağlı. Metnin ba
şında da «Üniversite, fakülte, enSititü, yüksekokul, 
konservatuivar, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı 
kuruluşlar» dersek bunların içline hepsi girer. 

Fıkrayı değişik şekliyle bir kere daha okutuyo
rum : 

«e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, 
konservatuvar, meslek yüksekokulları ile bunlara 
bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bi
limsel, teknik inceletme ve araştırma ile yayımların 
gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490ı sayılı 
Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uy
gulanmaz.» 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen Var mı? Yoktur. 

30 uncu maddeyi değişlik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 31. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 58 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Döner sermaye Ve araştırma fonu 
Madde 58. — 
a) Döner sermaye : 
Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yük

seköğretim. Kurulunun onayı ile: üniversitelerde ve 
bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygu
lama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kuru
lunun önerisi, rektörün olumlu görüşü Ve Yüksek
öğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye isteme
leri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı 
'bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim 
üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı 
ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun öne
risi ve rektörün onayı ile artırılabilir.' 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, 
sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin 
yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye 
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre 
ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetme
liğinde belirtilir. 
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Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı 
Muıhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunlarına tabi değildir. Döner 
sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanıl
mayan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine ek
lenir. Malî yılın bitiminden başlayarak dört ay için
de hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve 
gider belgeleri denetim için Sayıştaya, birer örneği 
de aynı »üre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 

Her eğitim - öğretim, araştırıma veya uygulama 
binimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin kat
kısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinlin en az ya
rısı o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve 
diğer 'ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o bi
rimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak 
Ifter öğretim üyesinin döner sermayeden bir yılda ala
cağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve taz
minat toplamının iki katını geçemez. 

b) Araştırma Fonu : 
Üniversitelerde, Yükseköğretim Kurulu kararı 

ile rektörlüğe bağlı, o üniversitede mevcut tüm dö
ner serlmayelerin gelirlerinden öğretim üyelerine öden
dikten sonra kalan kısmın en az yarısı ile Araştırma 
Fonu kurulabilir. 'Bu Fonun gelirleri şunlardır : 

(1) Yukarıdaki esaslara göre tıer yıl döner ser
mayeden aktarılacak meblağ, 

{2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan 
katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirleri
nin tamamı, 

(3) Üniversite 'bütçesine konulan araştırma öde
nekleri, 

<4) Yıl sonunda Fondan artan meblağ, 
(5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer ge

lirler. 
Fonun kullanımı ve yönetimi ile ilgili esaslar, 

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Fonun mu
hasebe usulleri ve diğer malî hususlarda, Yükseköğ
retim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yetiştirme Fonu 
usul ve esasları uygulanır. 

IBAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Buraya (a) fıkrasına da «Meslek yüksekokulları 
ve konservatuvar» ibaresini koyacağız Sayın Cum
hurbaşkanım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Uygu
lama ve araştırma» ibaresi burada yazılmış, yukarı
da ise konmadı. 
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İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Kalacak efendim burada, zaten döner 
sermayeli kuruluşlardır onlar. 

BAŞKAN — Hayır, onlar üniversiteye bağlı na
sıl olsa. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Burada koymamız mutlaka lazım gelecek Sayın 
Gumhurbaşkanım. «Enstitü, yüksekokul, konserva
tuvar, ımeslek yüksekokulu ve uygulama ve araştır
ma» diye devam edecektir. 

BAŞKAN — 31 inci maddenin (a) bendini deği
şik şekliyle yeniden okutuyorum. 

«a) Döner Sermaye : 
Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yük

seköğretim. Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve 
bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konserva
tuvar, meslek yüksekokulları İle uygulama ve araş
tırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, 
rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulu
nun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir.» 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde başka söz 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi, bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edillmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 32. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yö

nelik olmamak şartıyla Ve malî ve idarî hususlar dı
şında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının 
«ağlanması ve güvenlik yönlerimden bu Kanunda gös
terilen usul ve esaslara uymak kaydıyla, yükseköğre
tim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini 
veya birden fazlasını kurabilirler. 

BAŞKAN — Kurabilirler, ama nasıl? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Daha önceki maddelerde belirtildi efen
dim. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz 
sonra gelecek maddelerde hangi belgeleri getirecek, 
'hangi isteme tabi olacak, onlar 'belirlenecek/ 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3'ü okutuyorum. 
EK MADDE 3. — Vakıf veya birden fazla vak

fın yeitkili yönetim organlarının yükseköğretim kuru-
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nur kurma ile illgii karar veya kararları Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağı
daki belgelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına 
sunulur: 

a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, 
araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin 
hazır 'bulunduğunu Veya 'bunların sağlanması için ye
teri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir ibelge, 

b) [Kurulacak yükseköğretim kurumunun bir 
yıllık her çeşit -işletme ve diğer cari masraflarının en 
az % 20"isıini karşılayacak bir paranın, malın, ekono
mik değeri olan bir hakkm veya gelirin mevcut ol
duğunu ve buna tahsis edildiğini gösterir belge, 

c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve 
bunlara bağlı birimlerin adlarını 'bildiren İbelge ile 
kurumun eğitim - öğretim, malî ve idarî konularda 
uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi. 

d) Vakıf Yükseköğretim Kurumunun eğitim -
öğretim fonksiyonunu yerine getiremeyeceğinin an
laşılması halinde, bu madde ile yükseköğretim ku
rumuna tahsis edilenlere yapılacak işlemi gösterir 
belge. 

iBAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen 
var mı? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, daha 
önce Mıillî Eğitim Bakanlığına sunulması söz konusu 
olarak vakıflar için geçmiş İdi. Eğer izin buyurulursa, 
•bunun arkasına, orada paralellik kurmak için, şöyle 
(bir cümle ilave etmek uygun olur. 

'«Yükseköğretim Kurulu, 'belgeler üzerinde ge
rekli incelemeleri yaptıktan sonra, bunları görüş ve 
öneriler ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına sunar.» 

BAŞKAN — Fıkra olarak mı eklenecek? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Fıkra olarak değil de, satıribaşı 
olarak ilave edilecek. 

BAŞKAN — (d) fıkrasından sonra bu fıkra gel
miş olacak. 

Bu yeni ilave edilen fıkrayı okutuyorum : 
«Yükseköğretim Kurulu, belgeler üzerinde gerek

li incelemeleri yaptıktan sonra, bunları görüş ve öne
riler ile birlikte Mıillî Eğitim Bakanlığına sunar.» 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde başka söz is
teyen var mı? Yok. 

Ek madde 3*ü 'bu ilave ile birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Ek madde 4' ü okutuyorum. 
EK MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eği

tim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açıla
maz. 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 5'i okutuyorum. 
EK MADDE 5. — Vakıf'larca kurulacak yüksek

öğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, 
en az yedi kişiden oluşan ıbir mütevelli heyeti bulu
nur. Mütevelli heyet üyeleri vakıf idare uzvu tara
fından devlet memuru olma niteliklerine sahip ve 
yükseköğrenim görmüş adaylar arasından beş yıl için 
seçilir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir 
'başkan sıeçer. 

Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun 
'tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf yükseköğretim ku
rumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından 
atanır. Mütevelli heyet; vakıf yükseköğretim kurumu 
yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini dev
redebilir, yükseköğretim kurumunda görevlendirile
cek yöneticiler ve öğretim elemanları 'ile diğer per
sonelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görev
den alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun 
'bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca va
kıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer 
görevleri yürütür. 

Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınma
sı ile ilgili hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 6'yı okutuyorum. 
EK MADDE 6. — Kurulacak yükseköğretim ku

rumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı ıbir tüzelkişiliğe 
sahip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak da
hi hiçbir suretle vakıf ımamelekıine veya hesaplarına 
intikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna doğ
rudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir. 

iBAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

— 734 



M. G. Konseyi B : 160 17 . 8 . 1983 O : 2 

Ek madde 7yi okutuyorum. 
EK MADDE 7. — Vakıflarca kurulacak yüksek

öğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer 
alan malî kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade 
eder 

BAŞKAN — Elk madde 7 üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yok. 

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

Ek madde 8'i okutuyorum. 
EK MADDE 8. -*- Vakıfça kurulacak yükseköğ

retim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet 
yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar 
gilbi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. 
Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğre
tim kurumlarındaki öğretim elemanlarının nitelikle
rinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında ça
lışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu ku
rumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim 
kurumîarınıda görev alamazlar, 

BAŞKAN — Ek madde> 8 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 9'u okutuyorum. 
EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim kurum

larının eğitim - öğretim esasları, öğretim süreleri ve 
öğrenci hakları ile ilgili hususlar bu Kanun hüküm
lerine talbidir. 

Öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyet 
tarafından tespit edilir. 

'BAŞKAN — Bk madde 9 üzerinde söz isteyen 
var >mı? Yok., 

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

Ek madde lüTu okutuyorum.; 
EK MADDE 10 — Vakıflar tarafından kurula

cak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet 
yükseköğretim kurumlan gibi, her ders yılı sonunda 
Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar ma
lî, idarî Ve ekonomik konularda Yükseköğretim Ku
rulunun gözetim ve denetimine tabidirler. 

'BAŞKAN — Ek madde VQ üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 11'i okutuyorum. 
(EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yük-

seköğretüm kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim 

düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca 
tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli 
uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu ku
rumun faaliyeti Yükseköğrettiim Kurulunca durdu
rulur. 

BAŞKAN — «Durdurulur» diyoruz, «kapatılır» 
demiyoruz, değil mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Evet efendim, durdurulacak, 
'belki başka bir yerde eğitim ve öğretime devam et
tirilecek. 

BAŞKAN — Kanunla kurulan bir müesseseyi 
Yükseköğretim Kurulu kapatabilir mi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Geçici kapatma yetkisi kanun
da var, anarşik ve çeşitli olaylar nedeniyle. 

BAŞKAN — Var da, bu temelli. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Dalha önce kuran o olduğu için değiştirdik, bunu 
da değiştirmek lazım. Daha önce de Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kuruluyordu. 

BAŞKAN — O kuruyordu, son verebilir, durdu
rabilir; fakat kapatılması için yine kanun gerekir. 
Kanunla kurulan bir müesseseyi başka bir müessese 
ortadan kaldıramaz. Bu, geçici olarak faaliyetini dur
duruyor, kapatma yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Faaliyetini geçici olarak durdurur, kapatma yok. 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir,. 

Ek madde li2'yi okutuyorum. 
EK MADDE 12. — Vakıf tarafından kurulacak 

yükseköğretim kurumunda akademik kurul, senato
ların; yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulunun; 
en yüksek düzeyindeki yönetici, rektörlerin yetkisini 
kullanır ve görevlerini yapar. 

BAŞKAN — Ek madde 12 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 13'ü okutuyorum. 
EK MADDE 13. — Vakıf yükseköğretim kurum

larının kapatılması veya birleştirilmesi, ilgili mütevel
li heyetin teklifi veya doğrudan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün görüşü alınarak bu Kanundaki esaslar 
içinde Yükseköğretijm Kurulu kararı ile olur. 
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BAŞKAN — (Burası simidi değişecek. Yükseköğ
retim Kurulu kuruyordu, müsaade ediyordu, şimdi 
önerisiyle olacak : «Yükseköğretim Kurulu önerisi 
ile ve kanunla düzenlenir.» 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Zaten «ıbu kanundaki esaslar» dendiği
ne göre, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ile olur. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Önerisi olur denünce, açılma esası tabiî kapatıl
mayı da etkiler. Burada «önerisi» demek yeterli olur 
herhalde. 

BAŞKAN — İlgili mütevelli 'heyetinin teklifi vardı 
önceki maddelerde : «... veya doğrudan Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün görüşü alınarak bu kanundaki 
esaslar içinde Yükseköğretim Kurulunun da önerisi 
ile olur.» 

Olur, ama nasıl olur? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Kapatılması olur. 

ıBAŞKAN — Şöyle de yapabiliriz : «Mütevelli 
heyetinin teklifi veya doğrudan Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun 
önerisi alınarak ıbu Kanundaki esaslar içinde yapı
lır.» 

Ek madde 13'ü değişik şekliyle yeniden 'okutuyo
rum. 

«EK MADDE 1İ3. — Vakıf yükseköğretim ku
rumlarının kapatılması veya birleştirilmesi, ilgili mü-
lievelli heyetin teklifi veya doğrudan Vakıflar Ge
nle! Müdürlüğünün görüşü ve Yükseköğretim Kuru
lunun önerisi alınarak Ibu Kanundaki eisaslar İçinde 
yapılır.» 

BAŞKAN — Son okunan değişik ek madde "13 
üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Ek madde 13'ü tson okunan değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Ek madde 14'ü okutuyorumJ 
EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yük

seköğretimi kurumlarının eğitim ve öğretim alanları 
göz önünde tutularak yapı ve tesisler, araç - gereç, 
öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konu
lar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Ek madde 14 üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

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

Ek madde 15'i okutuyorum. 
EK MADDE 15. — Vakıf tüzelkişiliğinin herhangi 

bir şekilde nihayete ermesi halinde, vakıf yükseköğ
retim kurumu tüzelkişiliği devam eder ve vakıf tarafın
dan yükseköğretim kurumu tüzelkişiliğine tahsis 
edilen hertürlü taşınır ve taşınmaz mal, araç, gereç, 
malzeme, para ve ekonomik değeri olan haklar yüksek
öğretim kurumunun mülkiyetine geçer. 

Bu durumda vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli 
heyeti üyeleri ile yükseköğretim kurumu yöneti
cilerinin seçilmesi yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun 
olumlu görüşü üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce bir başka vakfa devredilir. 

Vakıf Yükseköğretim Kurumunun faaliyetlerinin 
durdurulması halinde durdurulma süresince, kapatıl
ması halinde ise temelli olarak, Kurumun İdaresi 
Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdür
mek veya tamamlamak üzere uygun bir devlet 
yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir. 

BAŞKAN — Tabî bunun kapatılması halinde 
Yükseköğretim Kurulunun vesayetine geçecek. 

Ek madde 15 üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Ek madde 15'i oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'den ek madde 15'e kadar olan ek 

maddeleri kabul etmiş bulunuyoruz. 
Çerçeve 32 nci maddeyi kabul ettiğimiz ek mad

deleri ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim, sonradan 
hatırıma geldi, yeri .geçti ama izin verirseniz bir 
maruzatta bulunmak istiyorum. 

Ek madde 4'de «Askerî ve emniyetle ilgili eğitim 
kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz* 
deniliyor. Eskiden Yüksek İslam Enstitüleri böyle 
açıldı. Burada bunun serbestisi veriliyorsa mesele yok, 
ama ileride yine dine dönük Yüksek İslam Enstitü
lerine benzer enstitüler vakıf yoluyla da kurulabilir; 
müracaat eder, zamanın hükümeti de kabul eder, 
bakarsınız ki hiç görmeden, fakülte yaptığımız bu 
yüksek islam enstitüleri yeniden yüksekokul olarak 
kurulmaya başlar. 

BAŞKAN — «Görüş alınarak» deniliyor. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM — 

Zamanın hükümeti efendim. 
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' BAŞKAN — Zamanın hükümeti onu kuracaksa 
vakıfsın da kurar, yani doğrudan doğruya enstitü 
kurar. Eğer vakıflarca 'kurulanlar böyle bir kanunla 
çıkmaz dese idik dediğiniz doğru idi, ama kanunla 
kurulur dedik. 

33 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 33. — 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının 12 nci 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü 
bent eklenmiştir. 

«(12) Vakıflarca 'kurulacak yükseköğretim 'kurum
larının eğitim ve öğretim alanları göz önünde tutularak 
gerekli yapı ve ıtesisler, araç-gereç, öğretim, yönetim 
kadrosu ve diğer akademik konular, 

(13) Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar ve 
bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik 
hususlar.» 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
madde yönetmeliklerle ilgilidir, bunlar da ilave edil
miştir. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «ile ilgili diğer 
hususlar» dersek daha uygun olur. Çünkü bunun uy
gulamasıyla ilgili bazı akademik olmayan konular 
için de yönetmelik çıkarılabilir. 

BAŞKAN — «Akademik» kelimesi çıkacak mı? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — O zaman hem akademik girer, hem de 
akademik olmayan bir husus varsa onun da yönet
meliği çıkabilir. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
Yükseköğretim Kurulunun çıkaracağı yönetmelik. Ka
nunda bu yetkiler verildi, ona göre bununla ilgili 
hususlar düzenlenecek, varsa diğer hususlar vakıf 
tarafından düzenlenecek veya kurum tarafından dü
zenlenecek, ama Yükseköğretim Kurulunun görüşünü 
alarak düzenleyecek; «diğer hususlar» denirse çok 
daha geniş kapsamlı olur. 

BAŞKAN — Bu 33 üncü maddenin 12 ve 13 üncü 
bentleri yine vakıflarla ilgili; görevlendirme ve nakil 
ile ilgili esaslar. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 40 inci 
maddeye göre idi onlar, orada söylemiştik, «Yükseköğ
retim Kurulunca belirlenir» diye. O nedenle burada 
onunla irtibat kuruldu. Yükseköğretim Kurulu esasları 
belirleyecektir. Burada da yönetmelik olsun diye ayrıca 
belirtilmiştir. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 12 nci bent, tabiî, 
akademik hususları kapsıyor, fakat 13 üncü 
bentte «görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar ve 
bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar» 
dersek, akademiyi de kapsar. 

"BAŞKAN — «Görevlendirme ve nakil ile ilgili 
esaslar» dersek, vakıfların kuracakları değil, umumî 
oluyor. Daha evvel niye yoktu, unutulmuş mu idi? 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanı, bu mad
deyi yeni koyduk, bundan önce kura çekiliyordu,, 
şimdi kura çekilmiyor, görevlendirme esaslarını 
Yükseköğretim Kurulu belirliyor. 

BAŞKAN — «Görevlendirme» diye söylemedik 
ki. O halde şunu da ilave etmek lazım : «Öğretim gö
revlilerini görevlendirme.» Kimi görevlendirme? An
layamadım. «öğretim görevlilerini görevlendirme ve 
nakil ile ilgili esaslar ve bu Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili diğer akademik hususlar», akademik hususların 
dışındakilerin yönetmeliğini kim hazırlayacak?. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yürürlükteki 12 
nci bendi okuyayım : «Bu Kanunun uygulanmasıyla 
ilgili diğer hususlar.» Akademik dersek biraz sınır
layıcı olur endişem var. 

BAŞKAN — 12 şimdi 13 oldu, 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Şimdi 13 oldu, eskiden 12 nci bent şöyle 
diyordu : «Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili diğer 
hususlar.» 

BAŞKAN — Ama, 13 üncü bent eklenmiştir di
yoruz, 12 nci bent olarak varmış o. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 12'yi 
kaldırdık. 

BAŞKAN — 13'ün içine mi soktunuz bunu? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı — Evet. 
BAŞKAN — Eskiden öyle imiş. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (ihtisas Ko

misyonu Başkanı) — Akademik kelimesini silsek da
ha uygun olur efendim. 

BAŞKAN — Doğru. 
ötekileri kim yapacak, yani başka bir yönetme

lik, başka bir makam daha mı var? 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Evet. 
Üniversitelerarası Kurul ile karıştırılmış. Bir dak

tilo hatası var Sayın Cumhurbaşkanım. 
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BAŞKAN — Evet. 
«Görevlendirme» değil, «öğretim elemanlarını gö

revlendirme» şeklinde. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Memurlar var. 

BAŞKAN — Memurlar ne olacak? 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — «Öğretim elemanları ve diğer personelin...» 

BAŞKAN — O halde kalsın; «görevlendirme» hep
sine şamil; yalnız öğretim elemanları değil, diğer sta
tüdeki memurlar da dahil, 

13 üncü bendi değişik şekliyle yeniden okutuyo
rum : 

«(13) Görevlendirme ve nakil ile ilgiil esaslar ve 
bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar.» 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

33 üncü maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 34. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun, 24.9.1982 tarih ve 2708 sayılı Kanunla değişik 
geçici 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

30.9.1982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kaza
nan personelden, 30.9.1983 tarihine kadar Sosyal Si
gortalar Kurumuna başvurarak ayrılanlar hakkında, 
30.9.1982 tarihindeki kazanılmış hakları dikkate alı
narak iş mevzuatına göre işlem yapılır. Ancak, bu gi
bilerin 30.9.1982 tarihi ile emeklilik için başvurduk
ları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin öden
mesi kaydıyla, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na tabi olarak, geçmiş sayılır. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen var mı? Yok. 

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

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇlCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta

rihinden evvel izlemiş olduğu eğitim-öğretim prog
ramlarını; 

a) Sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim 
Kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla, 

b) Ders geçme veya borçlu sınıf geçme sistemi 
uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında toplam ders
lerin dörtte üçünün sınavlarını başarmış olanlara, 

1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe ka
dar başaramadıkları dersler dolayısıyla Yükseköğre
tim Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme duru
muna gelenlere, eğitim-öğretim programlarının tümünü 
izleyerek tamamlamış olmak şartıyla, 1985 yılı sonu
na kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki 
sınav hakkı tanınır. Ancak, bunlar, askerlik tecil iş
lemi hariç öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Bu gibiler başaramamış oldukları bir veya daha 
çok derslerin sınavına aynı dönemde girebilirler ve 
bu derslerden ikinci sınav haklarını sınavların açıla
cağı ilk dönemde kullanmak zorundadırlar. Bu ders
lerden herhangi birinden ikinci sınav sonunda da ba
şarısız olanlar diğer sınav haklarını tümüyle kaybeder
ler. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı 

'statüye veya devam'lıı statüden kısmî statüye geçmek 
üzere 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
alı ay içinde 'başvuran 'öğretim üyeleri, üniversite yö
netim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı 
ile statü değiştirebilirler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçıici 3 'üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Yükseköğretim Kurum-

lları 'kadro kanunu yürürlüğe girinceye kadar rektör
lerin önerisi üzerine, akademik kadrolar ile 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolar, üni
versiteler veya üniversite birimleri arasında Yüksek -
öğretim Kurulu kararı ile naiklddilebillir. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Tıp ve diş hekimliği gibi 

uygulama alanları, üniversite içinde olmayan bilim 
alanlarında görevli profesör ve doçentler kısmî sta
tüde olmalarına rağmen, 1990 yılı sonuna kadar, bö
lüm, anabilim, anasanalt, bilm ve sanat dalları yö
neticiliklerine atanabilirler. Ancak bu gibiler, Devlet 
memurları ıglbi haftalık mesai ısüresine tabidirler. 
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BAŞKAN — Geçici 4 üncü madde üzerinde söz 
isteyen var mı? Yok. 

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

Geçici 5 'inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇÎOÎ MADDE 5. — 28.3.1983 ıtariih ve 2809 

sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile yükseköğre
tim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak 
fetîhldaim edilen öğretmenlerin 'istihdaftı küresi 30.6.1984 
tarihline ikadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar, ilgili ba
kanlığa ldönjmek için talepte (bulunanlar ile yüksek
öğretim kurumlarında istihdamlarına 'ilgili üniversite 
yönetim kurulu önerisi ve rektörün onayı ile gerek gö
rülmeyenler; ilgili bakanlıklara kadroları ile birlikte 
iaide edilirler veya üniversitesinin önerisi veya 'doğ
rudan yükseköğre'tiîm kurulunun kararı ile bir başka 
üniversiteye veya bağlı birimlerine kaldroları ile bir
likte nakledebilirler. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Ba'kanllığına bir sene 
daha bir zaman 'tamdık bununla. 

MİLLÎ EĞİTİM 'BAKANI HASAN SAĞLAM — 
Evet, 'Sayın Cumhurbaşkanım. Çok önemli bir hu
zursuzluk vardı, sağdlun. Yalnız, gerekçesiz oldu, ge
rekçeyi acaba bir yere mi koysak. Biz de kullanma
kla sıkıntı çekiyoruz; o öğretim kurumundan bu öğ-
retüm kurumuna geliyor. Gerekçe çok önemli ve za
ruridir efendim. 

'BAŞKAN — Onu artık birlikte halledersiniz. 
Geçici 5 inci madde üzerinde söz isteyen var mı? 

Yok. 
IMa'ddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

'Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürürlük maddesi olan 35 inci maddeyi okutu

yorum : 

Yürürlük 
MADDE 35. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 35 inci madde üzerinlde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

İEtmeyenlter... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürültoa 
'MADDE 36. — "Bu Kanun hükümlerini »Bakan

lar Kurulu yürütür. 
'BAŞKAN — 3'6 ncı madde üzerinde söz isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz Meyen var mı? Yok. 
Teklif in kümünü oylarınıza 'sunuyorum : Kabul 

ödenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu ölsün. 

3. — 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Ku
ruluş Kanununun 17.4.1981 Tarihli ve 2449 Sayılı 
Kanunla Değişik 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/100; M. G. Kon
seyi : 2/125) (D. Meclisi S. Sayısı : 395; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 587) (1) 

BAŞKAN — Güridemiımîzin üçüncü sırasında, 132 
sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
nun 17.4.1981 Tarihli ve 2449 sayıılı Kanunla Değişik 
9 uncu Ma'ddesiinin Değiştirilmesine 'Dair Kanun 
Teklifinin Danışma Meclisince Kabul Olunan Met
ni ve Millî Güvenlik Konseyi 'İhtisas Komisyonu Ra
poru yer alıyor. 

Bu rapor, 587 sıra sayisı ile basılıp 'dağıtılmıştır. 
th'tiisas Komisyonu Sözcüsü, Sayın Bakan ve il

gililer yerlerini aldılar« 
Kanun töklifiniin 'tümü üzerinde görüşme açıyo

rum* 
Söz almak isteyen var mı efendim? Yoktur. 
Tümü üzerimdeki 'görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci malddeye geçmeden evvel Sayın Genel Sek
reterimiz Orgeneral Necip Torumtiay'ın bir önergesi 
var; önergesindeki maddelerin 1 ve 2 ,nci maldde ola
rak yer almasını, metindeki 1 inci maddenin de 3 üncü 
madde olarak düzeltilmesini öneriyor. 

önergeyi okutuyorum : 

Milî GüvenÜİik Konseyi Başkanlığına 
Görüş'ülmekte olan 132 sayılı Türk Standartları 

Enstitüsü Kuruluş Kanununun 17.4.1981 tarihli ve 
2449 sayılı Kanunla Değiştik 9 uncu Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 1 inci madde
sinden önce, 1'32 sayılı Türk Standartları Enstitüsü 
Kuruluş Kanununun 1 inci maddesinin 4 üncü fık
rası ,ile, 2 nci maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini, bundan sonraki madde numa
ralarının yeniden .düzenlenmesini ve kanun başlığını 
bu ıdüzenılemelere uygun olarak 132 sayılı Türk Stan-

(1) 587 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 



M. G. Konseyi B : 160 17 , 8 . 1983 O : 2 

dartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı 'Madde
lerinin Değiştir ilmesin e Dair Kanun .Teklif i olarak dü
zeltilmesini arz ve 'teklif ederim. 

Necip TORUMTAY 
Orgenerali 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel! Sekreteri 

MADDE 1. — 132 'sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun 1 inci maddesinin dör
düncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu stanldartlar İhtiyarî olup; ilgili bakanlığın ona
yı ile 'mecburî k ılınabilir. Bir standardın ımecburî kı
lınabilmesi için «Türk Standardı» olması şarttır. 

(BAŞKAN — Evet, biliyorsunuz mütemadiyen 
Balkanlar Kurulu kararı gelir, ipliğin, tuğlamın, ca
mın vesairen'in 'bazı değerleri değişmiş; bu konu Cum-
hurbaşkanlıığına kadar gelir. Bunu Cumhurbaşkanı ne 
yapacak?. Yanında ikinci 'bir Standartlar Enstitüsü 
yok ki, «doğru mudur, 'değil midir, şuna bakın» de
sin. Bakanlar Kurulu kararı diye mütemadiyen bakan
ları da işgal ediyor. Zaten onun 'üzerinde de çal ıhma
lar var. 

Biz dedik ki, acaba yalnız ilgili bakanlığın onayı 
olsa bu kâfi değil midir? 

Buna Standartlar Enstitüsü Başkanımız ne der? 
SABAHATTİN İBRÎŞİM (Türk Standartlar Ens

titüsü Başkanı) — Arz edeyim Sayın Cumhurbaşka
nım < 

Efendim, zalten bizim Teknik Kurulda kabul etti
ğimiz 'standartlar; ya'&aimıza göre, ihtiyarî 'standart 
olarak yürürlüğe giriyor. Bunun, milletim iz in 'sağlık, 
gıda emniyeti ile ilgili kısımları orada takdir edilirse 
ilgili bakanlığa öneriyoruz ve zalten bakanlık da uy
gun görürse Bakanlar Kuruluna götürüyor. 

Bizim Enstitü olarak hiçbir diyeceğim'iz yok; uy
gundur Sayın Cumhurbaşkanım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ba
kanlar Kurulu kararanın adedinde de bir azalma gö
rülmüş olur. Zaten bütün bakanlar incelemeden mec
burî imza atıyor; çünkü konuyu bilmesine de imkân 
yok, 

'BAŞKAN — Hayır, bunda bir suiistimal meyda
na çıkarsa sorumlu olur, sorumluluktan kurtuılamıaz 
ki. Bakanlar Kurulu kararı olunca bu .'sefer büsbütün 
sorumluluktan kurtuluyor. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet 
efendim, zaten Standartlar Enstitüsü teklif edecek, 
ilgili bakan da kabul veya reddedecek; genellikle de 
kabul öder. 

'BAŞKAN — Zalten biraz da bunun için yapmış
lar. Balkanlar Kurulu kararı olursa ortadan mesuliyet 
'kalkar. Onun için şimdi daha da dikkatli olurlar. 

Bu konuda Hükümetlimiz de mutabık mı? 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, 

Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz alimak is

teyen var mı efendim? 
Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

Türk Standartları dediğimiz zaman, Türkiye'de ge
nellikle uygulanacak standartları anlıyoruz. 'Burada 
ilgili bakanlığın onayı ile bu .mecburî kılınabiiir veya 
kılınamaz anlamında. Yani ilgili bakanlık sahasındaki 
uygulamalar mı yalnız ihtiyarî olacak veya medburî 
olacak, yoksa Türk (toplumu içerisinde tamamen uygu
lanacak mı? 

BAŞKAN — Hatırımda kaldığı kadarıyla, bir 
mües'sese «ben şunu yaptım» diye müracaat ediyor 
Türk ''Standartları Enstitüsüne, «uygunsa bana lütfen 
bild'irin» diyor ihtiyarî olarak ye TSE damgası vur
duruyor. Yoksa mıedburî olduktan 'sonra mı oluyor? 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartlar Ens
titüsü Başkanı) — 'Müsaade 'ederseniz arz edeyim Sa
yın Cumhurbaşkanu'm. 

Efendim, bizdeki ta'sarılar senelik programlar ha
linde planlanıyor, ilgili bakanlıklarımızdan, üniversi
telerimizden ive diğer imalat yapan büyük kuruluşlar
dan öneriler alıyoruz, onu değerlendiriyoruz, senelik 
program olarak, ortaya çıkaracağımız standartlar ola
rak tespit ediyoruz. 

Bir İde, evvelki çıkmış standartlar gözden geçiri
liyor; bir kısmı yıpranmuş, onbeş sene olmuş, tekno
lojinin çok igerisinde kalmış oluyor. Bunları da re
vizyon için plana alıyoruz. Bunlar uzun uzun görü
şülüyor, nihayet teknik bir kurulda b'ir gündem mad
desi olarak Itespit ediliyor, bütün bakanlıkların, üni-
versitelerln görüşü alınıp mutabakata varıldıktan son
ra, bizim formumuza göre ki, onun bir şablonu var, 
formüle ediliyor bu. Teknik kurulda onbeş gün ev
vel gönderilmiş gündem üzerinde, üniversitelerin, il
gili bakanlıkların temsilcileri, odaların temsilcileri var, 
onlar da görüşlerini bildir'iyorlar. En nihayet müzake
re edilip, standart olarak kabul ediliyor. Kabul edil
diği andan itibaren, 132 sayılı Kanuna göre, 'ihtiyarî 
Türk standardı oluyor bu. 

Bizim bu ilan ettiğimiz standartlara uygun mal 
üreten firmalar bize gelip m'üracaalt ediyor. «Ben 
şu malı sizin standardınıza uygun bir şekilde üreti
yorum, bana TSE ismini taşımak üzere yetki verin» 
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diyor, ©iz, (kendi elemanımızı gönderiyoruz, tekno
lojik inceleme yaptırıyoruz, numune alıyoruz (imalat 
safhasında ve enstitümüzün laboratuvarlarında ince
liyoruz; bu ik'i rapor birbirini tutarsa, orada bizim 
teknik bir kurulumuz var, orada inceleniyor, o fir
maya TSE markasını taşıma yetkisini veriyoruz. Bu
nun ismine «Türk Standartlarına uygunluk belgesi» 
diyoruz. 

Bir ide zorunlu 'standart var Sayın Cumhurbaşka
nım. Zorunlu standart, 'standart ihtiyarî olarak ka
bul edilirken ikinci madde olarak da, kurulun teklifi 
üzerine, vatandaşımızın, memleketim'izin çok önemli 
hayatî bir maddesi ise, mesela yiyecek maddeleri; 
sucuk, pastırma gibi; elektrikli ev aletleri gibi, bun
ların Zorunlu olmaisunı ilgili bakanlığa teklif edelim, 
Resmî Gazetede yayınlandıktan şu kadar süre sonra 
bu zorunlu uygulamaya konulsun, diyoruz. Bu İkin
ci bir paragraf oluyor. 

BAŞKAN — O yapılırsa, artık bundan sonra hiç
bir mües'sese onun dışında o malı üretemeyecek; me
sela sucuk elektrik duyu, düğmesi, vesaire imal ede
meyecek, 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens
titüsü 'Başkanı) — Zorunlu olduktan sonra, buyur
duğunuz gibi Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de bu
nu imal öden her firma buna artık uymak mecburi
yetinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölge tem
silcilikleri devamlı kontrol ediyorlar. Bunlar bir defa 
bizimle marka anlaşması yapıyor, senede üç defa kont
rol ödiyoruz. , 

BAŞKAN — O zaman onun ismi «Türk Stan
dardı» oluyor. 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens
titüsü Başkanı) — «Türk Standardı» oluyor Sayın 
Cuimlhurbaşkan rm. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Hem ih
tiyarî oluyor, hem de mecburî oluyor. 

BAŞKAN — Bazısı ihtiyarî. 
SABAHATTİN İBRİŞİM '(Türk Standartları Ens

titüsü Başkanı) — 'Bakanlar Kuruluna intikal- eder
se zorunlu uygulamaya, mecburî uygulamaya giri
yor, 

BAŞKAN —'Yani, hepsini mecburî yapmıyor. 
SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens

titüsü Başkanı) — 'Yapmıyor. 
BAŞKAN — Ama, hakikaten bütün vatandaşları 

ilgilendiren bir şey varsa, onu o zaman mecbur edi
yor. 'MeJsela çeşit çeşit araba lastiği var onu mecburî 
yapmıyor; isteyen iyisini kullanır, iisteyen biraz daha 

ucuzunu kullanır; ama elektrik aleti deyince, bunda 
ölüm tehlikesi vardır, herkesi serbest bırakırsak, is
tediği gibi yapar, yarın birçok kazalar olur. Onun 
için buna standart koyalım diyor. Mesela yiyecek 
maddesli; gazozlar, sırtlar, yağlar, sütler... 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esasın
da bunlar zorunlu standartlar. 

BAŞKAN — Mesela kalem, buna standart koya
maz, kınlıyorsa, gider daha 'iyisini alır; yani demek 
istediği o. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hayatî 
önemi haiz konularda mutlaka zorunlu olması ve 
herkes tarafından uygulartması gerekir. 

DEVLET «AKANI İLHAN ÖZTRAK — Ka
nunda öyle tam açık değil de, sizin takdirinize kalı
yor, değil m i? 

BAŞKAN — Eski kanun öyle, şiimdi değiştirmi
yor, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ben o 
noktaya dokunmak istiyorum. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Kanun 
hükmünde bir kararnameyi yakında huzurlarınıza 
sunacağız, Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili. 

Ya'lnız efendim burada bir nokta var. Eskiden 
Balkanlar 'Kurulunun kararı ollduğu için Resmî Ga
zetede yayınlanır idî. Şİmdi bakanın yetkisinde olun
ca, Resmî Gazete meselesine açıklık getirmek gere
kir, çünkü buna «Türk Standardı» diyoruz, zorunlu 
oluyor; kimsenin «bildim, bilmedim» dememesi için 
Resmî Gazetede yayın meselesini düşünmem'iz lazım. 

BAŞKAN — Yayınlanması lazım tabiî. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ba

kanlar Kurulu kararı olduğu için Resmî Gazetede ya
yınlanıyordu, şimdi Balkan'lar 'Kurulu kararı bu öner
ge ile değişiyor. Değiştiğine göre, bakanın yetkisi ile 
oluyor. Tamam, Bakanlar Kurulunun kararını hafif-
l'etelim; ama Resim Gazetede yayınlama mecburiye
tine bir açıklık getirelim, yani açık bir hüküm koyar
sak olur. 

Önerim budur öf endim. 
\ALİ ARMAĞAN (Türk Standartları Enstitüsü 

Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 1 inci mad
dede teklif edilen paragrafın sonuna şöyle bir ilave 
yapılabilir : «Mecburiıliği kabul edilen standartlar Res
mî Gazetede yayımlanır.» 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — «Mec
burî kılınan» diyelim isterseniz; «meeburiliği kabul 
edilen» 'ifadesi çok ağdalı olacak belki, 
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BAŞKAN — Teklifi düzeltilmiş şekli ile tekrar 
okutuyorum : 

«Bu standartlar ihtiyarî olup; ilgili bakanlığın ona
yı ile mecburî kılınabilir. 

Bir standardın mecburî kılınabilmesi için «Türk 
Standardı» olması şarttır. Mecburî kılman standartlar 
Resmî Gazetede yayımlanır.» 

1 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

O halde önergenin 1 inci maddesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler;.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

önergenin 2 nci maddesini okutuyorum : 
Madde 2. — 132 sayılı Türk Standartları Ensti

tüsü Kuruluş Kanununun 2,nci maddesinin (c) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

C) Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihti
yarî olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburî 
olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri, il
gili bakanlık onayına sunmak, 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu 
madde ile Türk Standartları Enstitüsünün görevleri 
sayılıyor. Burada da, teşvik etmek ve mecbur olarak 
yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri evvelce Ba
kanlar Kurulunun onayına sunmaktı, şimdi 1 inci 
maddede, bakanlığın onayına sunulması nedeniyle, bu
rada da «ilgili bakanlığın onayına sunmak» şeklinde 
değişiyor. 

BAŞKAN — önergenin 2 nci maddesi üzerinde 
söz almak isteyen var mı? Yok. 

önergenin 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergenin tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

Bu durumda kanunun başlığı da değişmiş oluyor. 
Başlığı o şekilde okutuyorum : 

«132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi.» 

Önerge verilmeden önce sadece 9 uncu madde 
mevzubahis idi, şimdi birkaç maddeyi daha değiştirdi
ğimiz için «Bazı Maddelerin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi» olarak değiştirildi. 

Kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddelerini kabul et
tik. 

Şimdi 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 18.11.1960 tarihli ve 132 sayılı 

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun, 
17.4.1981 tarihli ve 2449 sayılı Kanunla değişik 9 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhtisas kurulları 
Madde 9. — İhtisas kurulları, Türk Standartları 

Enstitüsünün ilmî inceleme ve standartları hazırlama 
kurullarıdır. Bunlar, Genel Kurul kararıyla kurulur
lar. 

İhtisas kurullarına bağlı olarak komiteler de kuru
labilir. ihtisas kurullarının ve komitelerin oluşturul
masında özellikle üniversite öğretim elemanlarından 
ve uzmanlardan yararlanılır. Çalışma saatleri dışında 
görev yapacak olan öğretim elemanlarına Türk Stan
dartları Enstitüsünce ödenecek huzur hakkı ve ücret
ler, bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir 
kaydedilmez. 

İhtisas kurulları ile komitelerin görevleri, yetkile
ri, çalışma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir. Bu 
yönetmelik Resmî Gazetede yayımlanır.» 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen? 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 

Cumhurbaşkanım, sadece şekille ilgili bir iki şey söy
lemek istiyorum. 

Diğer maddelerin tadillerinde, «132 Sayılı Türk 
Standartları Enstitüsünün Kuruluş Kanunu» dedik. 
Burada ise tarih gösteriyoruz. Yeknesaklığı sağlama
mız yönünden birbirlerine benzetmemiz gerekir efen
dim. 

BAŞKAN — Ama, bu 9 uncu maddesi ayrıca de
ğişmiş; ben öyle anladım. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za
man efendim ötekilerin de değişip değişmediğini bir 
kontrol etsek. 

BAŞKAN — Değişmemiş. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — O za

man şöyle diyelim müsaade ederseniz efendim : «132 
sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
nun şu tarih ve şu sayılı Kanunla değişik...» 

Yani baş tarafta ilk kanunun tarihini yazıyo
ruz, diğer maddelerde bunu koymadık. Onun için 
«18.11.1960 tarihli ve» kısmını müsaade ederseniz çı
karalım ve diğer maddeler arasında yeknesaklığı sağ
layalım efendim. 
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BAŞKAN — Evet; çünkü ötekinde, «132 Sayılı ı 
Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun» de
dik. Burada da, «132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü 
Kuruluş Kanununun, 17.4.1981 tarihli ve 2449 sayılı 
Kanunla değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir» diyebiliriz. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Evet, I 
öyle arz etmiştim efendim. 

BAŞKAN — O halde 3 üncü maddenin başlığını 
bu şekliyle yeniden okutuyorum : 

«MADDE 3. — 132 sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun, 17.4.1981 tarihli ve 2449 
sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.» . | 

BAŞKAN — Tamam. 
Buyurun efendim. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Efendim burada, «öğretim elemanları ve 
uzmanlar» diyor. Kanunun tarifinde uzman, öğretim 
elemanıdır. O bakımdan «öğretim elemanları» de
mekle yetinmek mümkün, uzman ona dahildir. 

BAŞKAN — Ama zannediyorum dışarıdaki uz
manları kastediyor buradaki ifade. 

Siz ne diyorsunuz efendim? 
SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens

titüsü Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biz dışa
rıdaki diğer uzmanları da kastetmek istiyoruz. Çün
kü, yalnız profesör ve doçentler değil, diğerlerinden 
de istifade ediyoruz. Zira öğretim elemanı bulmada 
çok sıkıntı çekiyoruz. 

BAŞKAN — Yani illa üniversitedeki uzmanlar de
ğil. 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens
titüsü Başkanı) — Hayır, değil efendim. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 
Başkanı) — Yalnız Sayın Cumhurbaşkanım, burada, 
üniversite öğretim elemanlarından ve üniversite dö
ner sermayesinden bahsediyor; uzmanların döner ser- j 
mayesi yok. 

BAŞKAN — Hayır, başka yerde de bir döner ser
maye vardır. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Cumhurbaşkanım, «üniversite öğretim elemanları ile 
uzmanlar» diyelim. «Ve» yerine «ile» koyarak, «uz
manlar» dersek, Sayın Doğramacı'nın endişesini izale 
etmiş oluruz efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
«Üniversite öğretim elemanları ile uzmanlardan ya

rarlanılır.» 
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Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

O takdirde maddeyi, başlığında ve kendi metnin
de yaptığımız bu ufak değişikliklerle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu 1 inci ve 2 nci maddeyi konuştuktan sonra 
bir şey aklıma geldi, iki bakanlığı ilgilendiriyorsa ne 
olacak? Var mıdır böyle iki bakanlığı, üç bakanlığı 
ilgilendiren standartlar? 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens
titüsü Başkanı) — Yok, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yok, daima bir bakanlığı ilgilendi
rir. 

SABAHATTİN İBRİŞİM (Türk Standartları Ens
titüsü Başkanı) — Ağırlığı olan bakanlıkları ilgilen
dirir; Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi. 

BAŞKAN — Tamam. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Koordinatör

lük yapar efendim. 
DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Ol

mazsa sorar Başbakanlıktan ve gereğini yapar. 
BAŞKAN — Evet. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun, yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. 
Buyurun. 
TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko

misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Danış
ma Meclisince kabul edilen metinde bu kanunun yü
rürlük tarihi 6 Kasım 1981 tarihine, yani Yükseköğ
retim Kanununun çıktığı tarihe götürülmüştür. 

Yüksek malumları olduğu üzere, Yükseköğretim 
Kanununun bir maddesiyle, özel kanunlarla bu para
yı alan öğretim elemanlarının, bu paraları döner ser
mayeye yatırmaları öngörülüyordu. 

Türk Standartları Enstitüsü Kanununda özel mad
de olmadığından, o zamandan bu zamana kadar pa
ra alan öğretim elemanlarının bir kısmı bu paraları 
götürüp döner sermayeye yatırmamış. 

Yürürlük tarihi, Danışma Meclisi metninde oldu
ğu gibi, 6 Kasım 1981'e götürülürse, kanuna göre de
ğişik bir uygulama yapılmış ve kanuna muhalif dav
ranmış kişileri af mahiyetini taşımış olacaktır. Tabiî bu 
öğretim elemanları kanunu biliyordu, aldığı parayı 
döner sermayeye götürmesi lazımdı, herkes bu kanu
nu biliyordu ama, götürmemişlerdir. 
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Türk Standartları Enstitüsü de bunun ya böyle 
geriye gitmesini veya bir geçici maddeyle - ki Sayın 
Bakanımızın bunların affına ilişkin, geri verilmemesi
ne ilişkin bir önergesi var - affını istemektedir. 

BAŞKAN — Bir kısmı yatırdıysa ne olacak? Bir 
kısmı yatırmış, bir kısmı yatırmamışsa ne olacak? 
Olmaz bu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Mü
saade ederseniz arz edeyim Sayın Cumhurbaşkanım? 

Şimdi efendim burada şöyle bir durum var : Tabiî 
kanunlar geriye doğru yürümez, ama lehe olduğu za
man yürür. 

Burada uygulanmayacağını söylediğimiz zaman, 
yatırmış olan da zaten geri alır. Biz öyle yapıyoruz 
ki şimdi efendim, «'bundan sonrasını yatırmasın» di
yoruz. Şimdi 4-5 bin lira için bir sürü hesap çıkacak 
vesaire olacak; yatırmış olan da zaten, bu kanun uy- • 
gulanmayacağına göre, geri almak hakkına sahip. 
Büyük problem çıkacak, lüzumsuz yere 3-4 bin lira 
için uğraşılacak. 

Madem kabul etmişiz, bundan sonrasını da ya- ' 
tırmasın diyoruz, burada da ayrı tutmakta yarar var 
efendim. Bir sürü kırtasiyeciliği önler, hem de 3-4 
bin liranın geri verilmesinde yarar olmaz efendim. 

'BAŞKAN — Bu konuda önergeniz var denili
yordu. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Öner
gem; geriye doğru yürüterek kanunu bozmayalım, 
yalnız lebe bir durum olduğu için geçici maddeyle 
geriye doğru yürütelim şeklinde, Sayın Cumhurbaş
kanım. 

BAŞKAN — Devlet Bakanımızın geçici madde 
ilavesi 'hakkında bir önergesi var, onu okutuyorum : 

'Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 132 sayılı Türk Standartları 

Enstitüsü Kuruluş Kanununa aşağıdaki geçici mad
denin eklenmesini arz ederim. 

İlhan ÖZTRAK 
Devlet Bakanı 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden önce, TSE'ce öğretim elemanlarına yapılan 
ödemeler için 2547 sayılı Kanunun 36 ncı madde 
hükmü uygulanmaz, yapılan ödemeler geri alınmaz. 

BAŞKAN — 36 ncı madde hükmü uygulanmaz, 
yapılan ödemeler geri alınmaz; anladık, kendisine 
bir şey ödenmişse geri alınmayacak. Gitmiş döner 
sermayeye yatırmışsa onuda alamayacak; o anlaşıl
mıyor. 
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DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
Doğramacı «muhasebe iade etmez» diyor, o zaman 
bir cümle ilave edeceğiz efendim, «onlara iade edilir» 
şeklinde. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, el'betteki biz 
ilgililerin lehine bir formül arıyoruz; fakat bu kanun 
'hükmüne uyan cezalandırılıyor. 

BAŞKAN — Şimdi biz af çıkarıyoruz, ne müna
sebet? Yapmaması lazım bunu. 

İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu-
Başkanı) — Onun için yatırmış olanların sayısı çok 
değil zaten, onlara bu paralar Türk Standartlar Ens- • 
titüsünce ödenebilir, ne kadar yatırmışsa. öbürlerin- ; 

den alınmaz. Bir kısmı yatırmamış... 

BAŞKAN — O kârlı çıktı şimdi. 
İHSAN DOĞRAMACI (Yükseköğretim Kurulu 

Başkanı) — O kârlı çıksın; fakat para yatıran da ne 
kadar yatırmışsa o parayı Türk Standartlar Enstitü- •' 
sü ödesin. 

'BAŞKAN — Şimdi bir daha verecek. Zaten Türk 
Standartlar Enstitüsü parayı vermiş, gitmiş üniver
sitenin döner sermayesine yatırmış. Türk Standarlar 
Enstitüsü şimdi bir daha verecek, iki defa para ver
miş olacak, ne mecburiyeti var? 

Bence bu geçici maddeye gerek yok, verse idi. 
İBuyurun. 
ALİ ARMAĞAN (Türk Standartlar Enstitüsü Tem

silcisi) — Sayın Cıım'hurbaşkanım, ben bu konuya 
biraz açıklık getirmek istiyorum. 

Üniversitelerden gelen bu elemanlar bizde gece- • 
leri çalışırlar, part-time olarak. Elimde bilgiler var 
döner sermaye ile ilgili. Bilhassa Ankara Üniversite
sinde mesai saatleri içerisinde çalışan yapılırsa bu 
döner sermayeye geri verilir. Halbuki bizimki ancak 
saat 18'den sonra. Ayrıca o arkadaşlara ödenen pa
ralar Sayın Cumhurbaşkanım, saat başına 400 lira
dır. İki sat çalışsa 800 lira eder. Zaten haftada iki 
üç gece çalışır. Bu 800 lira ancak kendisinin taksi 
parasına yeter. İşin mahiyeti budur efendim. 

BAŞKAN — Ali Paşa, önümüzde bir kanun var, 
döner sermayeye yatırılan paralar bir yerde toparlanı
yor; birisi bir başka yerde çalışıyor, bir iş yapıyor, • 
yine oradan da döne sermayeye para geliyor. Sonra 
bu paralar, öğretim elemanlarına, bir senelik maaş 
ve yan ödemelerinin iki mislini geçmemek üzere ve
riliyor. 
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ALİ ARMAĞAN (Türk Standartlar Enstitüsü Tem
silcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bizde çalışan ele
manların büyük bir kısmı döner sermayeden yarar
lanamayanlardır. 

BAŞKAN — Ben onu bilmem; kanunu bilme
mek mazeret sayılmaz ki. 

TUĞGENERAL CUMHUR EVCİL (İhtisas Ko
misyonu Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ayrı
ca biraz önce kabul edilen 2547 sayılı Kanunun 38 
inci maddesi ile mesela Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakıfları, bazı güvenlik kurumları ve 
vakıflardan aldıkları paralar da dönmeyecek. Şimdi 
bu böyle çıktığı takdirde bütün oralardan dönenler
de de geniş bir uygulama alanı getirecek. O nedenle, 
biz Komisyon olarak bunun uygun olmadığı görü
şündeyiz. 

BAŞKAN — Biraz evel kabul ettiğimiz kanunda 
bu gibi vakıflarda, diğer kurumlarda çalışanlarda 
döner sermayeye yatırılmaz dedik. Orada çalışanlar 
var, onlar için de aynı. O halde gerek yok. Kanun 
bugüne kadar tatbik edilmiş, bilmesi lazımdı. 

DEVLET BAKANI İLHAN ÖZTRAK — Sayın 
•Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz önergeyi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
4 üncü maddeyi daha önce okutmuştuk, söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu, Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
'BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul ednler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir konu bu
lunmadığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 13.04 
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MILLI GÜVENLIK KONSEYI 
GÜNDEMİ 
160 inci BİRLEŞİM 

17 Ağustos 1983 Çarşamba 

Saat : 8.30 

I. — ̂  KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşki
latı Kanunu Teklifinin Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi Anayasa 
Komisyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/119; M. G. Kon
seyi : 2/132) (D. Meclisi S. Sayısı : 525; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 637) 

2 . - 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Baziı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, aynı Kanunun 58 inci Maddesinin 
İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tek
lifi ve Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli 
Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli 
Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık 
Dolayısıyla «Belge Alan öğrencilere Yeniden İmtihan 

Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı Ka
nunun 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisince kabul olunan metinleri ve Millî Güven
lik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. (D. Meç
lisi : 1/670, 2/93, 2/25, 1/595: M. G. Konseyi : 
1/484, 1/559) (İD. Meclisi S. Sayıları : 487 ve 323; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 635) 

3. — 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Ku
ruluş Kanununun 17.4.1981 Tarihli ve 2449 Sayılı 
Kanunla Değişik 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifinin Danışma Meclisince kabul 
olunan metni ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Ko
misyonu Raporu. (D. Meclisi : 2/100; M. G. Kon
seyi : 2/125) (D. Meclisi S. Sayısı : 395; M. G. Kon
seyi S. Sayısı : 587) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 637 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu Teklifinin Danış
ma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu Raporu (D. Meclisi : 2 /119; M. G. Kon
seyi : 2 /132 

(Danışma Meclisi S. Sayısı : 525) 

T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 4 Ağustos 1983 
Kanunlar Müdürlüğü : 06-3781/4453 

Konu : Kanun Teklifi. ' 

MÎLLÎ GÜVENLIK KONSEYI GENEL SEKRETERLIĞINE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 3 Ağustos 1983 tarihli 139 uncu Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu Teklifi ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma Meclisi Başkanı 

Not : Bu Kanun Teklifi, Genel Kurulun 2 ve 3 Ağustos 1983 tarihli 138 ve 139 uncu Birleşimlerinde gö
rüşülmüştür. 

5 Mayıs 1983 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
Jan. Gn. Komutanı ve 
M.G.K. Üyesi 
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GENEL GEREKÇE 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin teşkilatı, hizmet birimleri, görevleri personelinin atanmaları, kad
roları ve terfileri 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ile düzen
lenmiş, bu Kanun 2783, 3011 ve 3568 sayılı kanunlarla değiştirilmiş 657 sayılı Devlet Memurları Personel Ka
nunu ve bu Kanunun değişikliklerine ilişkin kanunlarla dolaylı olarak değiştirilerek bugüne kadar devam ede-
gelmiştir. 

1982 T.C. Anayasasında; Cumhurbaşkanının Devletin başı olduğu, Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti
nin birliğini temsil ettiği, Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmalarını 
gözetme yetki ve görevleri ile donatılmış olduğu, bu yetkilerin ve görevlerin hizmet gereksinmelerine sü
ratle uyum sağlayabilecek bir teşkilatlanma ve kadrolaşma ile yerine getirilebileceği gerçeği göz önünde tu
tularak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Anayasa metninde yerini almış kuruluş, teşkilat, çalışma esas
ları ve personel atama işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenmesi ilkesi benimsenmiştir. 

Ekli Kanun Teklifi Anayasanın öngördüğü amacı gerçekleştirmek üzere hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELER! 

Madde 1. — Genel gerekçede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı organları ile 
ilgili olarak Anayasada ve kanunlarda belirlenen yetkilerinin kullanılması ve görevlerinin yerine getirilmesini 
sağlayacak; hukukî, idarî, malî, teknik konularda hazırlıklar yapacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışma
larını yürütecek, kişisel güvenliği ve hizmetleri ile yerleşim sahasının korunmasını düzenleyecek, ilgili perso
nelin yönetimini, tesislerin araç ve gereçlerin tedarik ve bakımlarını sağlayacak bir teşkilatlanmayı düzenlemek
tedir. 

Madde metninde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin doğrudan Cumhurbaşkanına bağlılığı da vurgulan
maktadır. 

Madde 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin hizmet gereklerine süratle intibakını sağlamak ama
cıyla kuruluş, teşkilat, kadro, görev ve yetkileri ile personelin atanma, terfi ve disiplin işlemleri gerektikçe 
çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile düzenlenecektir. 

Anayasanın 107 nci maddesinde genel esasları belirtilen hususlar açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Madde 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanınca atanacağı, Genel Sekreterlik görev
lileri üzerinde amirliğin gerektirdiği tüm yetkilere sahip olduğu, bunun doğal sonucu olarak idarî ve üst 
sicil amirliği ve ita amirliği yetkileri bulunduğu belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatının bir bütün olduğu göz önünde tutularak Devlet Denetleme Kurulunda görevli 
olanların da bu amirlik bağlantısı dışında olmadıklarına açıklık getirilmiştir. 

Madde 4. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli, kamu hizmeti görevlilerinin tabi olacakları 
genel statü içerisinde bulunacak, ancak görevlerinin özelliği nedeniyle gerektiği ölçüde farklı bir statüde çalış
tırılabileceklerdir. 

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirlenen kadrolara doğrudan atanmalı personel yanında, ka
mu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin de, Genel Sekreterlikte süreli olarak görevlendirilebilmelerine 
imkân sağlamaktadır. Bu personel kurumlarından izinli sayılacak, aylıkları, ödenekleri, malî ve sosyal haklan 
kurumlarınca ödenmeye devam olunacaktır. Genel SekreterUikte geçen hizmet süreleri kurumlarındaki görev 
ve mesleklerinde geçmiş sayılacak, yükselme ve emeklilik hakları devam edecektir. Bu personele Genel Sek
reterlikteki çalışmaları karşılığında ödenecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Cumhurbaşkanı Genel Sekreterin
ce tespit edilecektir. Süreli olarak yapılacak bu görevlendirme geçici görev niteliğinde sayılmayacaktır. İlgi
linin kurum ve kuruluşundaki görevine atanma şekli ve görevlendirme esasları başka bir prosödürü ge-
re'ktirse dahi Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen yetki ve şekil çerçevesinde yapılabilecektir. 

Millî Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 637) 



— 3 — 
Genel Sekretere, hizmet ve görevlerin gerektirdiği hallerde Devlet Memurları Kanununun ve sürekli hiz

metlerde sözleşmeli personel kullanılmasına imkân veren kanunun öngördüğü belli görevler veya Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bağlı olmaksızın sözleşmeli personel ç alıştır ̂ bilmesine imkân tanınmaktadır. Bu kişilere 
sosyal güvenlik kurumlarınca bağlanmış emekli ve benzeri aylıkların kesilmeyeceği de belirtilmiştir. 

Ayrıca belli konularda inceleme ve araştırma yaptırmak üzere oluşturulacak kurullarda uzman perso
nel çalıştırılmasına da imkân verilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kadro ve hizmet yerleri sınırlı bulunmaktadır. Bu kadrolara ata
nan personelin gerektiğinde Bakanlıklar veya diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarına atanmalarına im
kân verecek şekilde bir düzenlemeye de madde metninde yer verilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin ve özellikle kuruluş, teşkilat, kadro görev ve yetki, 
çalışma esasları ve personel işlemlerinin yürütülmesine açıklık getirecek bir yönetmelik düzenleneceği belirtil
mektedir 

Geçici Madde 1. — Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak ve görevleri bu maddede belirtilmiş 
bulunan Cumhurbaşkanlığı Konseyinin çalışmalarına yardımcı olacak ve bu hizmetlerin gerektirdiği hukukî, 
idarî, malî ve teknik hizmetlerin Genel Sekreterlikçe yürütüleceği belirtilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerinin sahip olacakları özlük hakları ve sosyal yardımlara ilişkin giderlerin 
Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden ödeneceğine açıklık getirilmektedir ̂  

Geçici Madde 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 2180 sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuş, gö
revleri, yetkileri çalışma esasları, dairelerinin kuruluş ve görevleri ile kadroları sözü edilen kanunda, Devlet 
memurları kanununda özellikle kadrolar Bütçe Kanunlarında ve ekli tekliflerde düzenlenmiştir. 

Bundan böyle bu konular Cumhurbaşkanı kararnamesi ve yönetmelikleri ile düzenlenecektir. Bu doğrul
tuda düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın, kadroların ve personelin özlük haklarının saklı 
tutulması amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Bu maddeyle 23 Mayıs 1933 tarih ve 2180 sayılı Kanunla bu Kanunun değişikliklerine iliş
kin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 7-8. — Kanunun yürürlüğüne ilişkin bulunmaktadır., 

Millî Güvenlik Konseyi >(S. Sayısı : 637) 
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T.C. 
Millî Güvenlik Konseyi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/132 

Karar No. : 5 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanı ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi Orgeneral Sedat CELASUN tarafından ha
zırlanan «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu Teklifi» Danışma Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilmekle Komisyonumuza gönderilmiş ve metin Danışma Meclisinden geçen şekli ile görüşülerek kabul edil
dikten sonra maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

1. Anayasanın 107 nci maddesinde; «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin Kuruluşu, teşkilat ve ça
lışma esasları personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.» hükmü yer almakta
dır. 

Kanun Teklifinde de Anayasada yer alan bu hükümden yararlanarak yeni bir düzenlemeye gidilmiş ve 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemlerinin 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği, kanunun ise bunun dışında kalan konuları ihtiva edeceği 
açık olarak belirtilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışanların kadrolarına iliş
kin düzenleme getirilmiştir. 

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışan personelin kadroları bu tarihe ka
dar bütçe kanunlarına ekli cetvellerde gösterilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bundan böyle 
genel sekreterlik teşkilatında çalışan personelin kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenecek ve 
ancak belirlenen bu kadro cetveli ile sınırlı olmak üzere bugün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 nci 
maddesinde yer alan hükme uygun olarak kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ve bunlarda yapılması 
gereken değişiklikler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince yerine getirilecektir. 

Bu düzenleme ile kadroların bütçe kanunlarında veya 1322 sayılı Genel Kadro Kanununda gösterilmesine 
gerek kalmayacaktır. 

3. Teklifin 3 üncü maddesinde malî hükümler düzenlenmiştir. Bugün de olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Büt
çesinin Genel Bütçeye dahil olduğu açıklanmış ve ita amirinin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olduğu be
lirtilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ita amııliği yetkisini istediğinde Genel Sekreterlik teşkilatında 
görevli personele devredebilecektir. 

Son senelere kadar Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin harcamasında ita amirliği yetkisi Millet Meclisi Başkan
lığına verilmiş, Millet Meclisi Başkanı da bu yetkisini Genel Sekretere devretmiştir. Harcamaların incelenme
si ise Meclis Hesapları inceleme Komisyonu tarafından yerine getirilmiştir. 

Yeni düzenleme ile ita amirliği yetkisi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine verilmiş ve fakat hesapların 
incelenmesi 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 127 ve 128 inci maddelerinde yer alan hükümler 
doğrultusunda Meclis Hesapları İnceleme Komisyonunda bırakılmıştır. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde Cumhurbaşkanlığı Dairesinde çalışan 
memurların istisnaî memurlar statüsünde olduğu açıklanmıştır. 

Bu hükümden yararlanılarak düzenlenen teklifin 4 üncü maddesinde de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
terliği Teşkilatı memurları hakkında, istisnaî memurlarla ilgili hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bundan ayrı olarak Genel Sekreterlik teşkilatında esas ve usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 
teşkilatına ilişkin kararnamede belirtilen sözleşmeli personel ile başlangıçta Cumhurbaşkanının tasvibi alınmak 
suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sivil ve asker personel ve adlî, idarî, askerî yargı mensupları
nın da süreli veya geçici olarak görevlendirilmelerine imkân tanınmıştır. 

Anayasanın 140 mcı maddesinde yer alan hükme paralel olarak yüksek yargı mensupları ile hâkim ve sav
cıların da bu şekilde muvafakatları ile görevlendirilmeleri imkânı sağlanmıştır. 

Bundan ayrı olarak maddede geçmiş ve bugünkü uygulama da nazara alınarak Cumhurbaşkanlığı Genel 
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Sekreterliği teşkilatında çalışanlara, çalışmanın özellikleri ve yoğun mesai dikkate alınarak bir yılda altı ay
lık maaş tutarını geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümden Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalışanlar da yararlanacaklardır. Bunun istisnaları Ka
rarnamede gösterilecektir, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlik teşkilatında çalışacak sözleşmeli personel ayrıca lojman, sosyal hak ve 
yardımlardan istifade edecektir. Bu haklardan süreli olarak çalışanlar da yararlanacaklardır. 

Sekreterlik teşkilatında süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan ödemeler, öğretim ele
manlarının bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmeyecektir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 2 nci maddesinde; €İ2 
Aralık 1980 gün ve 2356 sayılı Kanunla kuruluşu gösterilen Millî Güvenlik Konseyi, Anayasaya dayalı ola
rak hazırlanacak Siyasî Partiler Kanunu ile Seçim Kanununa göre yapılacak ilk genel seçimler sonucu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hak
kında Kanun ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında kanunlara göre görevini devam ettirir. 

Anayasanın kabulünden sonra 2356 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki Millî Güvenlik Konseyi üyele
rinden birisinin herhangi bir nedenle boşalması halinde doldurulması usulüne ilişkin hüküm uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp göreve bağladıktan sonra, Millî Güvenlik Konseyi 6 yıllık bir sü
re için Cumhurbaşkanlığı Konseyi haline dönüşür ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi Üyesi sıfatını alırlar. Millî Güvenlik Konseyi Üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleri and yü
rürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anayasada Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin haiz 
bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığına sahip olurlar. 6 yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Kon
seyinin hukukî varlığı sona erer...» 

Hükmü yer almaktadır. 
Anayasanın bu amir hükmü esas alınarak teklifin geçici 1 inci maddesi düzenlenmiş ve bu arada Cum

hurbaşkanlığı Konseyinin görevlerinin gerekli kıldığı 1 er türlü hizmetlerin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğince yerine getirileceği açıklanmıştır. Bundan ayrı olarak Konseyin sekreterlik işlerinin yürütülmesi için ay
rıca Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği oluşturulmuştur. 

GEÇtCl MADDE 2. — Yürürlükte bulunan yönetmelik ve yönergelerin bu Kanuna aykırı olmayan hü
kümlerinin uygulanmasına yeni düzenleme yapılıncaya kadar devam edilecektir. 

5. Teklifin 5 inci maddesi fazla çalışmaya ilişkin çıkarılacak yönetmelikle ilgilidir. Bu yönetmelik Ka
nunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde çıkarılacaktır, ve Kanunda açık bir hüküm bulunmadı
ğından yönetmeliğin Resmî Gazetede yayımlanması yoluna gidilmeyecektir. 

6. Halen yürürlükte bulunan 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanununun yürürlükten kaldı
rıldığı ve kanunların bu Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı bu madde ile düzenlenmiştir. 

7. Yürürlükle ilgilidir. Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyelerine ilişkin hükümler Anayasanın geçici 2 nci 
maddesinde de belirtildiği gibi ilk genel milletvekili seçimlerini müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı teşkilinde, diğer hükümler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 

8. Yürütme ile ilgilidir. Anayasada yer alan hükme uygun olarak bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tecektir. 

Kanun Teklifinin ve içeriği nazara alınarak başlığı «Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu 
Teklifi» olarak düzenlenmiştir. 

Raporumuz Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye, 
Zeki GÜNGÖR Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 

Hv. Hâk. Kd. Alb. Hâk. Alb. Dz. Hâk. ön Y2b. 
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TEKLİF 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanun Teklifi 

Kuruluş 

MADDE 1. — Cumhurbaşkanının Anayasa ve kanunlarda belirlenen yetkilerinin kullanılmasında ve gö
revlerinin yerine getirilmesinde; 

a) Hukukî, idarî, malî, teknik ve yönetsel konular ile temsile ilişkin hususlarda maiyet hizmetini yürüt
mek, 

b) Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşim sahasının korunma ve güvenliğini sağlamak, 
c) Cumhurbaşkanlığı köşkünün, diğer tesislerin ve ,tüm personelin yönetim, işletme ve bakım ihtiyaçları

nı düzenlemek, 
üzere doğruca Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Teşkilât, kadro, çalışma esasları 

MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilâtı ve kadroları ile görev ve yet
kileri, çalışma esasları, personelin atanma, görevlendirme, terfi ve disiplin işlemleri; gerektikçe Cumhurbaş
kanı kararnameleri ile düzenlenir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri; Devlet Denetleme Kurulu dahil Genel Sekreterlikte 
görevli tüm personel üzerinde idarî ve üst sicil amiri yetkilerine sahiptir. Genel Sekreterlik ünitelerin'in ita 
amiridir. Genel Sekreter Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve kararnamesi ile atanır. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen görev ve yetkilerinden dolayı Cumhurbaşkanına karşı so
rumludur^ 

Personel işleri 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeli; Cumhurbaşkanı Kararnamesinde belirle
nen kadrolara doğruca tayinli olabilecekleri gibi, ihtiyaca göre kamu kurum ve kuruluşlarında süreli olarak 
alınarak da görevlendirilebilirler. 

Kadrolara tayinli personelin gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil ve tayinleri Genel 
Sekreterin göstereceği lüzuma göre Başbakanlıkça yapılın 

Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Cumhurbaşkanı Genel Sekreterinin, Kamu kurum ve kuruluşları 
personelini üç yılı aşmamak kaydiyle süreli olarak ismen görevlendirme istekleri atanmalarındaki usul ve 
kayıtlamalara bakılmaksızın kurum ve kuruluşlarca derhal yerine getirilir. Süresi bitenlerin görevlendirilmele
ri yenilenebilir. Bu personel kurumlarından izinli sayılırlar, b'u süreler görev ve mesleklerinde geçmiş kabul 
edilir, aylık ve ödenekleri ile diğer malî sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 
Bunlara, yapacakları çalışmalar karşılığında verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreterince Genel Sekreterlikteki emsali kadro personeline tatbik edilen esasılara göre tespit edilir. 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların kayıt!ayıcı hükümlerine 
bağlı olmaksızın sözleşmeli' personel çalıştırabilir. Bunların varsa sosyal güvenlik kuruluşlarından bağlanmış 
aylıkları kesilmez* 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere uzman 
personelden oluşan komisyonlar kurmaya yetkilidir, ilgililere verilecek ek ödemeler, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterince tespit edilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 637) 
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(Teklif) 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve kadroları ile görev ve yet
kilerini, çalışma esaslarını, personel ve disiplin işlemlerini belirleyen yönetmelik kanunun yayımı tarihinden 
İtibaren iki ay içinde hazırlanarak Cumhufbaşkanı kararnamesi halinde yayımlanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın geçidi ikinci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
belirlenmiş görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak idarî, malî ve tekniik hizmetler Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliğince yürütülür. 

Cumlhurbaşkanhğı Konseyi üyelerinin yararlanacakları; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
aylık, ödenek ve diğer sosyal hakların gerektirdiği her türlü giderler Cumhurbaşkanlığı Bütçesinden ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun öngördüğü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile Yönetmelikleri çı
karılıncaya kadar; geçecek süre içerisinde, bu konulara ilişkin mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 6. — 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve deği
şiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 637) 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu Teklifi 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1. — Bu Kanun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, görev, yetki, teşkilat ve kad
roları ile personel işlerinin düzenlenmesine ilişkin genel esasları belirtir. 

Kuruluş ve görev 

MADDE 2. — Cumhurbaşkanına Anayasa ve kanunlarla verilen yetkilerin kullanılmasının ve görevlerin 
yerine getirilmesinin gerekli kıldığı idarî, hukukî, malî, teknik, koruma, temsil ve diğer hizmetleri yürütmek 
üzere doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Genel Sekreterlik teşkilatının en yüksek amiridir, bu sıfatla Genel 
Sekreterlik görevlileri üzerinde amirliğin gerektirdiği tüm yetkileri kullanır. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanır ve görevlerinin yürütülmesinden dolayı Cum
hurbaşkanına karşı sorumludur. 

Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatının ita amiridir. 

Teşkilat, kadro ve çalışma esasları 

MADDE 3. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu, teşkilatı ve kadroları ile görev ve yet
kileri, çalışma esasları, personelin atanma, görevlendirme, terfi ve disiplin işlemleri; gerektikçe Cumhurbaşka
nı kararnameleri ile düzenlenir. 

Cumhurbaşkanlığı danışmanları 

MADDE 4. — Cumhurbaşkanına çeşitli konularda danışmanlık hizmeti sağlamak üzere yeter sayıda da
nışman atanabilir. 

Cumhurbaşkanlığı Danışmanları görev yönünden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olup, idarî yönden 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine bağlıdır. 

Kadro değişikliği 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği memurları hakkında istisnaî memurluklarla ilgili hü
kümler uygulanır. 

Kadro cetveli uyarınca tahsis edilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak kaydıyla, Genel Sekreter, kadrolarda 
her türlü değişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Sözleşmeli personel 
MADDE 6. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde, Devlet Memurları Kanunu ile diğer özel kanun

ların kayıtlayıcı usullerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. 
Sözleşme ücretleri, Bakanlar Kurulunun emsal personel için belirlediği üst sınırları aşmamak kaydıyla, 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Bunların, varsa sosyal güvenlik kuruluşlarından 
bağlanmış aylıkları kesilmez. 

Geçici süreli görevlendirme 

MADDE 7. — Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personelden gerekli görülenler, özel ka
nunlarındaki usul ve kayıtlamalarla bağh olmaksızın geçici süre ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde 
görevlendirilebilirler, 

'Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 637) 
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CMÎLLl GÜVENLfiC KONSEY^ 
ANAYASA KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Cumhııırfcnjkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kamum Tekfffi 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilâtı 

'MADDE î. — Bu Kanun; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğinin kuruluşu, teşkilatı, çalışma esasları ve personel atama işlemleri dışında kalan konuları düzenler. 

Kadrolar 

MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadroları, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile (tespit edilir. 

iBu kararnamelerde tespit edilen kadro cetvelleri ile sınırlı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre
teri; kadro, unvan, derece ve intibak işlemleri ile değişikliklerini yapmaya yetkilidir. 

*• 

Malt hükümler 

MAiDDE 3. — CronburbaşkaBİtfe bütçeni şenel bütçeye dâhidir. M âmiri Cumhurbaşkanlığı Genel Sek-
reteridk, 

CunihucteşjkaHihit Geael Sekreteri itâ amirliği yetkisinin bir kısmım, Genel Sekreterlik teşkilatında gö-
fttukr perımckt devıedeMk. 

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 4* — Carahtarbaslcanlığı Genel Sekreterliği tefküatr rntajrurian hakkında, istisnai memurluklarla 
ilgili hükümler uygulamr. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilattı kadrolarında; esas ve Usulleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliği teşkilatına, ilişjkün Cumhurbaşkanlığı kararnanaesiode belirtillen sözleşmeli personel ile Cumhurbaş
kanının tasvibi üzerine kamu kurum ve kuruhışların'da görevli sivil ve asker personel ve adlî, idaırî, askerî yar
gı mensupları da, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin talebi ile süreli veya geçici olarak görevlendirilebilir
ler 

Curnhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin yukarıda belirlenen personeli üç yılı aşmamak üzere süreli olarak 
ismen görevlendirme istekleri, atamalarındaki kayıt ve usullere bakılmaksızın yetkili merci, kurum ve kuru-
ittftsbrca yerine getirilir. Süre» bitenlerin görevlendirilmeleri yenilenebilir. Bu şekilde görevlendirilen personel 
kurumlarından izini sayılır. Bu personelin aylık, ek gösterge, tazminatlar ve dâtğer malî ve sosyal hak ve 
yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli veya geçici olarak görevlendirilecek yüksek yargı 
organları mensupları ile hâkim ve savcıların muvafakatları alınır ve yüksek yargı organları mensupları hakkın* 
da görevlendirme talebi, ilgili yüksek mahkemelerin başkanlarınca yerine ge'tfirülîr. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında çalışanlara fazla çalışma karşılığı olarak sene
de altı aylık tutarı geçmemek üzere, bu hususta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince hazırlanacak yö
netmelikte helirtülecek esaslara göre; aylık, ek gösterge, tazminatlar ve diğer malî ve sosyal hak ve yardım
lardan ayrı olarak fazla çalışma ücreti ödenir. Bu personele ayrıca özel' hizmet tazminatı ödenmez. 

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamına giren kuruluşlarda aynı görev, derece ve ka
demede bulunan emsali personele aylık ve diğer özlük hakları olarak yapılan ödemeler toplamının Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği personeline, fazla çalışma üçin yapılan ödeme dahil, ödenen aylık ve diğer öz
lük hakları toplamını aşması hallinde aradaki fark tazminat olarak Ödenir. 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında süreli olarak çalıştırılanlara da, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği teşkilattı personelline ödenmekte olan fazla çalışma ücreti ve diğer sosyal hak ve yardımlar veri-
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(Danışma Meclisinin Kabul ettiği Metin) \ 

Hâkim ve savcıların bu şekilde görevlendirilmeleri muvafakatleri ile mümkündür. 
Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Genel Sekreter tarafından isim belirtilmek suretiyle yapılacak gö

revlendirme istekleri, ilgili kuruluşlarca yerine getirilir. Bu görevlendirmede kurumun en üst amirinin onayı 
yeterlidir. 

Geçici süreli görevlendirme iki yıl için olur. Gerektiğinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uza
tılabilir. 

Geçici süre ile görevlendirilen kamu personeli, kurumlarından izinli sayılır ve bu süreler meslek ve kı
demlerine eklenir. Bu süre içinde aylık ve ödenekleriyle her türlü malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca 
kendilerine ödenmeye devam olunur. Ancak bu kimseler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personeline 
ödenmekte olan değişik nitelikteki ödemelerden de yararlanırlar. 

Kamu kuruluşları personelinden yararlanma 

MADDE 8. — Cumhurbaşkanının emirlerine istinaden Genel Sekreter, çeşitli konular üzerinde inceleme 
ve araştırma yapılması için yeteri kadar uzman kamu personelinden oluşan komisyonlar kurabilir, bu komis
yonlara başkaca uzman kişileri de çağırabilir. 

Genel Sekreterlikte görevlendirilmek veya bilgilerinden yararlanmak üzere aslî görevlerinin veya işyerleri
nin bulunduğu mahal dışına çağrılanlara yol masrafları ile barındırma ve yemek giderleri Genel Sekreter
likçe ödenir. Bu şekilde göreve çağrılanlar bu görevleri süresince kendi kurum ve işyerlerinden izinli sayılırlar 
ve her türlü özlük ve sosyal haklarıyla, aslî görevlerine ilişkin diğer ödemelerin kurumlarınca karşılanmasına 
devam olunur. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Anayasanın geçici 2 nci maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
görevlerinin yerine getirilmesini sağlayacak idarî, malî ve teknik hizmetler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter
liğince yürütülür. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin yararlanacakları; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan 
aylık, ödenek ve diğer sosyal hakların gerektirdiği her türlü giderler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenir. 

GEÇÎCt MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile ilgili kararnameler çıkarılıncaya kadar 
geçecek süre içerisinde, bu konulara ilişkin mevzuatın uygulanmasına devam olunur. 

Yürürlükten kaldırılan kanun 

MADDE 9. — 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilatı Kanunu ve değişik
likleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(Anayasa Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

lir. Bu hükmün istisnaları ile sözleşmeli personele verilecek sosyal hak ve yardımlar, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde gösterilir. 

'Süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarına yapılan bu tür ödemeler, öğretim elemanlarının bağlı 
oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasanın Geçici 2 nci Maddesi ile oluşacak Cumhurbaşkanlığı Konseyinin 
görevlerinin gerekli kıldığı her türlü hizmet, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yürütülür. Ayrıca, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Konseyi Sekreterliği kurulur. 

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerinin; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine tanınan aylık, ek göster
ge, tazminat, malî ve sosyal hak ve yardımlar ve diğer her türlü giderleri, Cumhurbaşkanlığı bültçesinden 
Ödenin 

Konsey Üyelerinin yakın güvenliğini sağlamak için gereken tertip ve tedbirler Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğince alınır, hizmet tesisleri hazır bulundurulur ve lojman, araç ve gereçler tahsis edilir. 

TDumhurbaşkanlığı Konseyi Sökreterîiğinde görevli personel, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşki
latında görevli personelin statüsüne tabidir. Bu personel ile ilgili her türlü husus, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliği teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı karar
namesi ve yönetmelik çikarilıncaya kadar bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan mevzuatın uygulanması
na devam olunur. 

Yönetmelik 

MADDE 5. — Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatında çalışan personele ilişkin fazla çalışmay
la ilgili hususlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğince çıkarılacak Yönetmelik ile düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler 

MADDE 6. — 23 Mayıs 1933 tarihli 2180 sayılı Riyaseti Currihur Dairesi Teşkilatı Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz, 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu Kanunun; Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyelerine ilişkin hükümleri, ilk genel millet
vekili .seçtirnilerinji müteakip Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlık Divanı teşkilimde, diğer hükümleri 
yayımı tarilhinde, yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

»t ••*&*&• ı • • 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 635 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı, Aynı Kanunun 58 inci Madde
sinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü 
Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sınıfında 
Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeni
den İmtihan Hakkı Verilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı 
Kanunun 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan 
Metinleri ve Millî Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Raporu. 
(D. Meclisi : 1/670, 2 /93, 2 /25, 1/595; M. G. Konseyi : 1/484, 

1/559) 

(D. Meclisi S. Sayısı : 487 ve 323) 

T. C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü ^ 06-3636-4256 27 Temmuz 1983 
Konu : Kanun Tasarısı. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 26 Temmuz 1983 tarihli 134 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu 
ile kabul edilen, 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Sadi IRMAK 

Danışma MecUsi Başkam 

NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 7, 25 ve 26 Temmuz 1983 tarihli 132, 133 ve 134 üncü Birleşim
lerinde görüşülmüştür. 
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T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 7 Nisan 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1491/03804 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

' Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7.4.1983 tarihinde karar
laştırılan «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Yükseköğretimimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Kanun 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ve Kanunda daha sonra 2653 ve 2708 sayılı kanunlarla açıklık getirici bazı değişiklikler yapılmıştır. Bundan 
sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerin 
teş'kilatı yeniden düzenlenirken bazı yeni hükümler getirilmiş ve bunlara bu Kanun hükmünde kararnamenin 
Kanuna dönüştüğü 1809 Sayılı Kanunda yenileri eklenmiştir. Bütün bunların üstünde Yeni Anayasanın 130 
uncu maddesi, yükseköğretime 2547 sayılı Kanunda öngörülmeyen, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile 
vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilmesi imkânını sağ
lamış bulunmaktadır. Anayasanın 131 inci maddesi de Yükseköğretim Kuruluna yükseköğretimin planlanma
sında, düzenlenmesinde, yönetiminde, denetiminde, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasında görevler ver
mektedir. 

Anayasanın ve 2809 Sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümlerin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa yansı
tılması zorunluluğu göz önünde tutularak ve bugüne kadarki Kanunun uygulamalardan elde edilen tecrübe
lerden yararlanılarak anılan Kanunun hükümlerinde değişiklik yapılması ve bazı maddeler eklenmesi amacıyla 
bu Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan kavram ve terimlerin tanımlanmalarına, 
konservatuvar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezi gibi 2809 sayılı Kanunla getirilen birim
lerin tanımları eklenmiş, bu arada bazı tanımlara açıklık getirilmiş, öğretim görevliliğine öğretim üyeliği ile 
öğretim yardımcılığı arasında yeni bir statü verilmiş, sanatta yeterliliğin tanımı yapılmış, yükseköğretimin 
eğitim türleri; örgün, açık, ekstern ve yaygın eğitim olarak ayrı ayrı belirlenmiştir. 

Madde 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), >(c) ve (e) fıkralarında değişiklik yapılarak, Yük
seköğretim Kuruluna, Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına kendi bünyeleri dışından da üye 
seçme imkânı sağlanmış, Üniversitelerarası Kurulca seçilecek üyelerin profesör olmaları şartı getirilmiş, Kurul 
Başkanına, başkan vekilleri ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilmesi için Kurula öneride bulunma yetkisi 
tanınmış ve üyelerin bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri dışında bir ay 'hizmete devam etme
dikleri takdirde Kuruldan ayrılmış sayılacakları hakkında hüküm getirilmiştir. 
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Madde 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları değiştirilerek ve bu mad-
deye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenerek, Yükseköğretim Kurulu yetkilerine açıklık getirilmiş ve 
bunun dışında vakıfların kuracağı Yükseköğretim Kurumlarının gözetim ve denetim, Rektörler Komitesinin ku
rulması, yükseköğretim kurumları bütçelerinde aktarmalar yapılması yükseköğretim kurumlarından gelişmiş olan
ları gelişmekte olanlara yardımla görevlendirilmesi, millî komiteler kurulması ve yurt dışından alınacak dip
lomaların denkliğinin tespiti gibi konularda Yükseköğretim Kuruluna yeni yetkiler sağlanmıştır. 

Madde 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi değiştirilerek Yükseköğretim Kurulunun bütünlüğü için
de Yükseköğretim Denetleme Kurulunun yetkileri yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi değiştirilerek öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
nin kuruluş ve faaliyetlerine açıklık getirilmiş ve merkezin açık öğretime daha fazla destek olabilmesi için 
dayanak sağlanmıştır. 

Madde 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları değiştirilerek yardımcı doçent
liğe atanmak için, adayın esasen daha önce doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik aşamalarında başar
mış bulunması gereken yabancı dil sınavı zorunluluğu kaldırılmış ve yardımcı doçentliğe atanmak için kad
ronun açık bulunduğu üniversitede doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik yaptıktan sonra en az 3 yılın 
geçmiş olması şartı, gelişmekte olan üniversite birimleri veya başka üniversitede bulunmayan anabilim veya 
anasanat dalları için bunların Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilmesi kaydı ile kaldırılmıştır. 

Madde 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendinde yer alan deneme 
dersi, doçentlerin esasen yardımcı doçentlikleri esnasında bu tecrübeyi elde ettikleri gerekçesiyle doçentliğe 
yükseltilme aşamasından kaldırılmıştır. 

Madde 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına bir hüküm eklenerek açık profesörlük 
kadrosuna başvurabilmek için adayın son üç yıl zarfında o üniversitede doçent olarak bulunmaması şartı, Yük
seköğretim Kurulunca tespit edilecek, üniversitenin gelişmekte olan birimleri veya başka üniversitede bulun
mayan anabilim ve anasanat dalları için açık kadroya dışarıdan müracaat edilmediği takdirde, kaldırılmıştır. 

Madde 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi yeniden düzenlenerek, öğretim görevliliğine atanma yön
temleri belirlenmiş ve öğretim görevlilerinin ders saati ücreti ile veya kadro karşılığı süreli veya sürekli ola
rak atanma hususları ayrı ayrı açıklanmıştır. Öğretim görevlilerine öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları 
arasında ayrı bir yer verilmiştir. ' 

Madde 10. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin metni 32 nci maddeyi teşkil edecek şekilde düzen
lenmiş ve «öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmıştır. 

Madde 11. — 2547 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin fıkraları yeniden düzenlenerek araştırma görevlileri 
de bu maddeye eklenmiş, bunların atanma yöntemleri belirlenmiş ve araştırma görevlilerinin dışında kalan 
öğretim yardımcılarına süreli atanmadan sonra sürekli atanma imkânı sağlanmıştır. 

Madde 12. —2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (1) inci bendi ile (2) nci bendinin (b) 
ve (c) alt bentleri değiştirilerek öğretim üyeleri üniversite yönetim kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği 
kuruluşlarda, yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri 
kazancın yüzde onunu üniversite döner sermayesine yatırmaları, fakat kendilerine döner sermayeden ayrıca bir 
ödeme yapılamayacağı hakkında hüküm getirilmiş kısmî statüde bulunanların bölüm başkanlıklarına ilişkin kı
sıtlama kaldırılmış ve kısmî statüden devamlı statüye geçişlere açıklık sağlanmıştır. 

Madde 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi değiştirilerek öğretim elemanlarının ilgili kurumların 
isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile görevlendirile
cekleri kurumlara Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları ile Kamu 
Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflarda eklenmiş, yükseköğretim üst 
kuruluşlarında görevlendirilen yükseköğretim mensuplarına ve diğer kamu görevlilerine kendi kurumlarından ala
cakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak kendi kadro aylıklarının yüzde ellisini ek görev ücreti olarak alma
ları sağlanmıştır. Ayrıca bu madde uyarınca elde edilen gelirin döner sermayeye yatırılması zorunluluğu kal
dırılmıştır. Böylece öğretim üyelerinin ve diğer elemanların kamu kuruluşlarında çalışmalarına daha fazla ka
tılmaları ve ilgi duymaları için teşvik edici hükümler getirilmiştir. 
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Madde 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası değiştirilerek yurt dışından burs veya 
ücret sağlayan öğretim elemanlarının aylıksız izinli olarak da görevlendirilebilmeleri sağlanmıştır. Böylece 
bir taraftan yurt dışında bilimsel temsilimiz imkânı sağlanırken para kazanabilen elemanlara ayrıca maaş öde
me zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Madde 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi değiştirilerek ad çekme kaldırılmış ve bunun yerine 
yükseköğretim kurumlarında Öğretim üyesi ihtiyacının 40 inci madde hükümlerine göre karşılanamadığa hal
lerde bir yarıyıldan az olmamak ve toplam dört yarıyılı geçmemek üzere öğretim üyelerinin Yükseköğretim 
Kurulu tarafından görevlendirilebilmeleri hükmü getirilmiş ve gerek bu madde gerekse 40 inci madde hüküm
leri gereğince görevlendirilenlere bazı özlük hakları tanınmıştır. Bu özlük hakları, öğretim üyelerinin bir üni
versiteden diğerine görevlendirildiklerinde uğrayacakları maddî zararları belirli sınırlar içerisinde gidermeye yö
nelik ölçüler içinde tutulmuştur. 

Madde 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası değiştirilerek, aynı meslek ve bilim 
dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde gerek yöntem ve kapsamların, gerekse imkân ve hakların eş-
değerliği hususlarında Yükseköğretim Kurulunca alınacak kararlarda öğretmen yetiştiren birimler için Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılması hükmü getirilmiştir. 

Madde 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları değiştirilerek, sekiz yarı yıldan 
daha uzun süre eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında normal eğitim süresine altı yarı yıllık bir 
ek süre tanınmış ve ek sürelerde tamamlandığı halde en çok iki dersten başarısız durumda kalan öğrencilere 
iki yarı yıllık bir ek süre tanınmış ve açık öğretim ve ekstern öğretim için açıklayıcı hükümler getirilmiştir. 

Madde 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi değiştirilerek mesleğe yönelik program uygulayan lise 
mezunlarına kendi doğrultularında yükseköğrenim yapabilmeleri için imkânlar genişletilmiş, ayrıca belli sanat 
dallarında üstün başarılı olan öğrencilerin yükseköğretime girişlerinde farklı yöntemler uygulanmasına imkân 
verilmiş ve Devlet aleyhine suç işleyenlerle anarşik eylemlere karışanların yükseköğretim kurumlarına giriş
lerini önleyen hükümler getirilmiştir. 

Madde 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi değiştirilerek öğrencilerden alınacak harçlar için somut 
bir tavan getirilmiş, öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığı ile bu harçların karşılığı sağlanmış ve bun
ların öğrencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri için harcanması hükme bağlanmıştır. 

Madde 20. — Kanunun 47 nci maddesine (e) ve (f) fıkraları eklenerek, öğrencilerin üniversitelerde çeşitli 
faaliyet alanlarında ücret karşılığı çalışabilmeleri sağlanmış ve hazırlık sınıfı dışında beş yıllık eğitim-öğretim 
programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm sınavlarını başarmış olmak kaydıyla bir yıllk stajlarını yap
makta bulunan öğrencilere, hizmetleri karşılığı ücret verilmesi hükme bağlanmıştır., 

Madde 21. — Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenerek üniversitelerde veya üniversiteler arasın
da bütçe fasılları arası aktarma yapabilmek için Maliye Bakanına yetki tanınmıştır. 

Madde 22. — Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına bir hüküm eklenerek, tıp, diş hekimliği ve sağ
lık bilimleri dışında kalan alanlarda yapılacak proje çalışmalarına bir ekip hizmeti olduğu düşünülüp öğ
retim üyesi dışında kalanlara da döner sermayeden ödeme yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Madde 23. — 2547 sayılı Kanuna getirilen ek maddeler ile vakıfların kazanç amacına yönelik olmamak 
kavdıyla yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimleri kurabilecekleri, bunların nasıl kurulacakları yö
netim kurullarının teşkili, yönetim kurullarının yetkileri, öğretim üyelerinin nitelikleri öğrenciler ile ilgili hu
suslar ile bu kurumların denetimi hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 1. — Bu madde ile 1977'den bu yana en çok dört dersten başarısız olanlara 1985 yılı sonuna 
kadar açijlaca'k sınav dönemlerinde kullanılmak üzere her dersten iki sınav hakkı tanınmıştır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile hali hazırda kısmî statüde buluttan öğretim üyelerinin devamlı statüye 
geçişi için altı aylık süre tanınmıştır. 

Madde 24. — Bu madde ile bu Kanunun yayımlandığında yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 
Madde 25. — Bu madde ile bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi» ile gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederiz. 
Dr. Zeki ÇAKMAKÇI 
Prof. Hikmet ALTUĞ 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Hayati GÜRTAN 

Hamdi ACAR 

Dr. Mehmet AKDEMİR 
Cemil ÇAKMAKLI 

Sodan TUZCU 
Fikri DEVRİMSEL 

Aydemir AŞKIN 
Sami DAÇE 

3.2.1983 
Feridun GÜRAY 
Kamer GENÇ 

Mustafa ALPDÜNDAR 
İmren AYKUT 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 

GENEL GEREKÇE 

Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde toplanan döner sermaye gelirleri o 
birim veya bölümde yapılan çalışmaların karşılığıdır. 

Ortaya çıkan hizmet veya mal sadece öğretim üyelerinin eseri değildir. Bu eserde, bir ekip çalışması ha
linde, öğretim üyeleri yanında, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin de katkıları vardır. 

Araştırma görevlileri sadece eğitim - öğretim gören görevliler değildir. Bilhassa tıp ve mal üreten uygula
malı dallardaki araştırma görevlileri hizmetin belki de en temel ve ağır bölümünü vermektedirler. 

Bu nedenle, döner sermaye gelirlerinin toplanmasında büyük katkıları olan öğretim görevlileri ile araştır
ma görevlilerinin de toplanan gelirden, paylarım almaları hakça ve adilane bir tatbikat olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde, döner sermaye gelirlerinden öğretim üyeleri yanında öğretim görevlileri ve araş
tırma görevlilerinin de yararlanmalarını öngörmektedir. 

Madde 2. — Kanunun yürürlüğüne ilişkindir. 
Madlde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği belirtilmiştir. 

17 Mart 1982 
DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 
4 üncü ve 5 inci Sınıfında, Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı 
Verilmesine Dair Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Muzaffer SAGIŞMAN 

Muhsin Zekâi BAYER 

A. Lâmi SÜNGÜ 

Atalay PEKÖZ 

S. Sırrı KIRCALI 

A. Mümin KAV ALALI 

Abdurrahman YILMAZ 

Talât SARAÇOĞLU 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 

Hilmi SABUNCU 

Cevdet KARSLI 

Halit ZARBUN 

Evliya PARLAK 

Recai BATURALP 
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YÜKSEKÖĞRETİMİN SON SINIFINDA, 4 YIL SÜRELİ OLANLARIN 3 ÜNCÜ SINIFINDA, 4 
YILDAN UZUN SÜRELİ OLANLARIN 4 ÜNCÜ VE 5 İNCİ SINIFINDA BULUNUP BAŞARISIZ
LIK DOLAYISIYLA BELGE ALAN ÖĞRENCİLERE YENİDEN İMTİHAN HAKKI VERİLMESİNE 

DAİR KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE : 

özellikle 1975 yılından itibaren yoğunlaşan anarşik ve terör olayları, 12 Eylül 1980 gününe kadar, yüksek
öğretimdeki genç kuşakları büyük çapta etkilemiş, derslere devam imkânlarını ve hatta imtihanlara girmele
rini önleyerek başarısızlığa ve hatta belge almalarına sebep olmuştur. 

Bu öğrencilerden pek çokları ne aşırı sola ne de aşırı sağa iltifat etmediklerinden, kamplara bölünen yük
seköğretim kurullarından zorla başarısızlığa itilmiş ve hatta ana ve babalar çocuklarının hayatını korumak 
için geleceklerinin heba olmasına razı olarak okullarına gitmelerini önlemiştir. 

Bugün, anarşik olaylara katılmadıkları, haklarında herhangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı 
okullarından herhangi bir disiplin cezasına maruz kalmadıkları halde, mücerret günün anarşik ortamı nede
niyle zorunlu olarak okullarına devam edemedikleri ve bu nedenle imtihanlara giremedikleri veya başarı 
sağlayamadıkları için belgeli duruma, yani öğrenimi bırakma zorunda kalmış binlerce evladımız bizlerden 
yardım beklemektedir. 

Ayrıca, bu dönemde büyük çapta aksayan öğretimin yukarıda açıklanan sonuçlarını gören bazı öğretim 
kurumları, bazı öğretim yıllarını saymayarak ya da öğretim süresini uzatarak, imtihan haklarını çoğaltarak 
bir dereceye kadar, bu masum gençlere yardımcı olmuştur. Buna karşılık bazı yükseköğretim kuruluşları ise 
katı yönetmelik çerçevesinde kalarak, eğitimcilik toleransını kullanmamışlar ve gençler belgeli duruma düş
müşlerdir. 

Nitekim, bu durum 6.11.1981'de yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun hazırlanmasında dik
kate alınmış, fakat hem getirilen geçici 13 üncü madde gerekli kapsamı yaratmamış ve hem de uygulamada 
yeniden farklı durumlar ortaya getirmiştir. 

2547 sayılı Kanunun uygulayıcısı olan «Yüksek Öğretim Kurulu» -kısaca YÖK-, bu konuya maalesef 
gerekli itina ile eğilmemiş, sözde bazı bildiriler ile durumu idare etmeye çalışmış, hele Sayın Danışma Meclisi
ne verdiğimiz belgeli öğrenciler ile ilgili kanun teklifine 15.2.1982 tarih ve KKTD : 18/103-17/01-336 sayılı 
yazısı ile geniş çaplı ve olumlu bir mütalaayı «Millî Eğitim Komisyonu» na bildirmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunda, konunun YÖK tarafından işlenmesi ve Hükümetin YÖK'e müdahale etme 
isteği olmaması karşısında teklif geri alınırken, bu aksaklığın gene YÖK tarafından çözülmesi tasarlanarak, 
teklif geri alınmış idi. Ancak Sayın «YÖK» yöneticisi bu gelişmelere gerekli itinayı göstermeden 23.2.1982 
günü Hürriyet Gazetesine bir beyanat vererek «teklifi tamamen desteklediklerini fakat kabul edilmediğini öğ
rendiklerini» söyleyerek Danışma Meclisini töhmet altına sokmuşlardır. 

İşte bu durum muvacehesinde, başlangıçta açıklanan başarı eşitsizliğini gidermek için teklifimizi yenilemek 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

Bu tasarı teklifinde belirli bir başarıya kadar gelerek yukarıda açıklanan ortam dolayısıyla ve kendileri her
hangi bir anarşik olaya iştirak etmedikleri, haklarında soruşturma, kovuşturma ve disiplin cezaları uygulan
mamış yükseköğretim öğrencilerine yeni sınav hakları verilmesi teklif edilmiştir. 
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T.C. 
Danışma Meclisi Başkanlığı 

Kanunlar Müdürlüğü 11 Şubat 1983 
Sayı : 06-3149 (1/595) 3509 

Konu : Kanun Tasarısı 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE 

Danışma Meclisi Genel Kurulunun 10 Şubat 1983 tarihli 54 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile 
kabul edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2708 sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Turhan GÜVEN 

Başkanvekili 
Danışma Meclisi Başkanı V. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 6 Ocak 1983 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-139210116 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20.12.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla değişik geçici 19 uncu maddesi uyarınca Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde 657 sayılı Kanuna tabi olmadan çalışan idarî personelin 30 Ey
lül 1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilmeleri ve intibak işlemlerinin 30 Eylül 1983 tarihine kadar 
yapılması hükme bağlanmıştır. 

2708 sayılı Kanunun 25 Eylül 1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve yayın ta
rihini izleyen günlerin bayram tatili olması 25 Eylül 1982 tarihi ile 30 Eylül 1982 tarihi arasında her iki 
üniversitede işçi statüsünde çalışan idarî personelin emeklilik hakkını kullanabilmek için başvuruda bu
lunma imkanını ortadan kaldırmış bu durum ise söz konusu kişilerin kazanılmış haklarının ihlali sonucu
nu yaratmıştır. 

Kurulumuzca hazırlanan kanun taslağında belirtildiği şekilde bu personelin memur statüsüne geçirilme 
ve intibaklarının tamamlanması gereken tarih 30 Eylül 1983 olarak tespit edildiği takdirde kazanılmış hak
ların kullanılmasına imkan sağlanmış olacaktır. 
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ihtisas Komisyonu Raporu 
TC ' , 

Millî Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 15 Ağustos 1983 

Esas No. : 1/484, 1/559 
Karar No. : 147 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
1. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun yükseköğretimimize yeni bir düzen getir

miştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kabul edilen 2653, 27Q8 ve 2809 sayılı Kanunlarla açıklık getirici 
bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca yeni Anayasamızın 130 ve 131 inci maddeleri de yeni' bir takım yüküm
lülükler belirlemiştir. 

Anayasanın ve 2809 sayılı Kanunun getirdiği yeni hükümlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa yan
sıtılması zorunluluğu ve kanunun bugüne kadarki uygulaması göz önünde tutularak bazı hükümlerinde deği
şiklik yapılması ve bazı maddeler eklenmesi amacıyla hazu-lanan kanun tasarısı Danışma Meclisinde ayrı ayrı 
görüşülerek kabul edilmiş ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine sunulmuştur. 

İlgili Bakanlık ve Kamu kuruluşlarının yetkilileri ile yapılan tonlantılarda tasarılar görüşülmüş ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanumla Değişik Geçidi 19 uncu Madıdesünin 
Binindi Fıkrasının Değiştıinilmesıi Hakkında Kamum Tasarısı 'bıideştıinilmiş ve 'bazı değişjikJlikler ile bazı mad
deler ilavesi uygun mütalaa edilerek tenstöptenine arz edıilmıiştür. 

2. Danışma Meclisinde kabul edilen metinde, tasarının başlığına Kanunun kabul tarihi yerine yayın tarihi 
yazıldığından bu ifadenin başlıktan çıkarılması düşünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur. 

3İ. Danışma Meclisinde kabul edilen metnin bütün maddelerinde değiştirilen kanunun yalnız numarası 
kullanılmıştır. Kanun numarası yanında kanunun adının yazılmasının da uygun olacağı mütalaa edilmiş ve ten
siplerine arz edilmiştir. 

4. Danışma Meclisinde kabul edilen metnin 1 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü 
maddesini değiştirmektedir. Bu maddenin (f) fıkrasındaki «Enstitü» tanımının diğer tanımlarla paralel hale ge
tirilmesi için «birim» ifadesi «yükseköğretim kurumu» haline getirilmiş, (h) fıkrasındaki «konservatuvar» ta
nımı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu arasındaki temel iş bölümü esasının yanlış anlaşılma
sına imkân vermeyecek bir ifadeye kavuşturulmuş, (j) fıkrasındaki «Uygulama ve Araştırma Merkezi» nede 
bir yükseköğretim kurumu olduğu açıklığı getirilmiş, (m) fıkrasındaki öğretim elemanları tasnifinde yer alan 
«okutmanlar» öğretim yardımcıları kısmından çıkartılmış ve tarif edilerek yeri belirlenmiş, «lisansüstü» tanımına 
sanatta yeterlilik eğitimi dahil edilmiş, (u) fıkrasındaki «Yükseköğretim Eğitim Türleri» tanımındaki «ekstern 
eğitim» ifadesi, «dışardan eğitim (ekstern eğitim)» olarak anlaşılır şekilde yazılmış ve eğitim programlarının 
gereği ortak zorunlu derslerin mesai saatleri dışında düzenlenmesi esasları getirilerek madde tensiplerine 
sunulmuştur. 

5. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı maddesi
nin bazı fıkraları değiştirilmektedir, (b) fıkrasının 1 inci bendindeki Cumhurbaşkanının seçeceği üyelerin «ter-
cihan rektörlük yapmış kişiler» arasından olması esası getirilmiş, 5 inci benddeki üniversitelerarası kurulca 
seçilecek üyeler için böyle bir esasa gerek olmadığı mütalaa edilmiş, Yükseköğretim Kurulu Başkanının kurul 
kararı ve yönetimle ilgili görevler verebilmesi şartları başkanın hareket serbestisini kısıtlayacağı düşüncesiyle 
değiştirilmiş ve (c) fıkrasına yapılan bir ilave ile de seçimlerin Eylül ayı içinde yapılması ve müteakip ilk 
Ocak ayında göreve başlanması vurgulanarak aradaki boşlukların kapatılması düşünülmüş ve madde tensiple
rine arz edilmiştir. 

6. Danışma Meclisi metninin 3 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi
nin bazı fıkralarında değişiklikler yapılmaktadır. Çerçeve maddenin ifadesinde yanlış anlamaların doğabileceği 
düşüncesiyle ifade yeniden düzenlenmiş ve madde küçük değişiık-llikler dle temsiplenime sunulmuştur. 

7. Danışma Meclisi metninin 2 nci maddesine yapılan ilavedeki Yükseköğretim Kurulu üyelerinin seçi
mi ve göreve başlama aylarına paralellik getirilmesi düşüncesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
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8 inci maddesinin (b) fıkrası sonuna aynı ifadelerin ilave edilmesi uygun mütalaa edilmiş ve 4 üncü madde 
olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

8. Danışma Meclisi metninin 4 üncü maddesinin değiştirdiği 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
9 uncu maddesinin a fıkrasına, cümlenin daha iyi anlaşılması için «uygunluğunu» kelimesinin ilavesi düşü
nülmüş ve 4 üncü madde 5 inci madde olaıraik tensiplerine sunıufaıuştur., 

9. Danışma Meclisi metninin 5 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun «öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi» başlıklı 10 uncu maddesini değiştirmektedir. Maddenin ilk paragraftaki ÖSYM başkanı
nın tayin usulünün, metnin ilgili maddesine konulmasının uygun olacağı düşünülmüş ve 3 üncü paragraftaki 
ÖSYM fonunun, öğrenciden alınış gayesi dışında kullanılmasını önleyici bir hüküm getirilmiş ve 5 inci mad
de 6 ncı madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

10. Danışma Meclisi metninde olmayan Komisyonumuzun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiştir. 5 yıl için atanan rektörlerin yaş sınırının, emeklilik 
yaşı ile ilgili genel hükümle karıştırılmaması için düzenlenen madde tensiplerine sunulmuştur. 

11. Danışma Meclisi metninin 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü mad
desinin (a) ve (c) fıkraları değiştirilmektedir. Akademik yükselme ve öğretim elemanı hareketliliği sistemine 
zarar verebileceği endişesi ile (c) fıkrasının metinden çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve 6 ncı mad
de 8 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

12. Danışma Meclisi metninin 7 nci maddesi 9 uncu madde olarak aynen benimsenmiş ve tensiplerine su
nulmuştur. 

13. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca düzenlenen 10 uncu madde ile, açık do
çentlik kadrolarının ilanı sırasında bu kadroyu işgal ec'ecek elemanın statüsünün belirtilmesinin sağlanması dü
şünülmüş ve tensiplerine sunulmuştur. 

14. Danışma Meclisi metninin 8 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına 
ilaveler yapılması istenmiştir. Ancak raporumuzun 11 inci sırasında belirtilen sebepler ile bu hükmün iptalinin 
uygun olacağı düşünülmüştür. Ancak doçentlerin profesörlüğe yükselme için geçirmeleri gereken 5 yılın 2 yı
lının üniversitede geçme şartı, doçentliğin, tamamen akademik bir unvan olması, esasen yardımcı doçentlik aşa
masında ders tecrübesinin de elde edilmiş olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca profesörlük kadrolarının ilan un
surları arasına statü şartının ilave edilmesinin uygun! olacağı düşünülmüş ve çerçeve madde de değiştirilerek 
8 inci madde 11 inci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

15. Danışma Meclisi metninde bulunmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 12 nci madde ile 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi değiştirilmektedir. Madde ile, yabancı ülkede alınan doçentlik 
unvanının, bu unvanla iki yıl o ülkede akademisyen olarak çalışıldıktan, sonra ülkemizde tescili sırasında, Üni
versitelerarası Kurulca elemanın yeterliliğinin değil, unvanı veren kurumun seviyesinin araştırılmasının gere
keceği esası düşünülmüş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

16. Danışma Meclisi metninde bulunmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 13 üncü madde ile 2547 
sayılı Kanunun 28 inci maddesi değiştirilmektedir. Madde ile, doçentler için öngörülen ve yukarıda 15 
inci sırada açıklanan hususların profesörler için de geçerli olması düşünülmüş ve madde tensiplerine arz 
edilmiştir. 

17. Danışma Meclisi metninin 9 uncu maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci mad
desini değiştirmektedir. Maddenin daha iyi anlaşılması için düzeltmeler yapılmış ve maddeye yapılan ilave 
ile öğretim görevlilerinin, üniversitedeki görevlerinin nasıl sona ereceği ve nasıl yenileneceği esasları belir
lenmiş ve öğretim yardımcıları tasnifinin değiştirilmesi nedeniyle de madde matlabı değiştirilmiş ve 9 uncu 
madde 14 üncü madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

18. — Danışma Meclisi metninin 10 uncu maddesinde belirtilen hususların komisyon metninin ilgili 
maddelerinde düzenlenmesi nedeniyle ayrıca ifade edilmesine gerek kalmadığı düşünülmüş ve Komisyonu
muzun düzenlediği 15 inci madde tensiplerine arz edilmiştir. 

19. Danışma Meclisi metninin 11 inci maddesi 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesini değiştirmek
tedir. öğretim yardımcılarının yeni bir tasnife tabi tutulmuş olmaları nedeniyle madde yeniden düzenlenmiş 
ve 16 ncı madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 
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20. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzun düzenlediği 17 nci madde ile 2547 sa

yılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci paragrafı değiştirilmektedir. Ya'bancı uyruklu 
öğretim elemanlarının atanmaları sırasında İçişleri Bakanlığınca yapılan soruşturma süresinin kısaltılmasını 
amaçlayan madde tensiplerine arz edilmiştir. 

21. Danışma Meclisi metninde olmayan 18 inci madde Komisyonumuzca hazırlanmış ve gelişmekte olan 
üniversitelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak mecburî hizmet faktörünün değerlendirilmesi fıkraları 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine ilavesi düşünülmüş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

22. Danışma Meclisi metninin 12 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin 
bazı fıkralarını değiştirmektedir. Kısmî statüyü seçenlere, devlet memuru çalışma saatlerine uymak kaydı 
ile üniversitenin bazı idarî görevlerinin verilmesi öngörülmüş, ayrıca % 10'u döner sermayeye yatırılmak kay
dıyla sınırsız kazanç imkânı getirilmek istenmiştir. Ancak yürürlükteki kanun maddesinin aynen muhafazası
nın faydalı olacağı komisyonumuzca benimsenmiş, daimî olduğu ilan edilen kadroya atanan üyenin 5 yıl kıs
mî statüye geçmemesi gerektiğinin uygun olacağı düşünülmüş, getirilmek istenen emekli öğretim üyelerinin 
çalıştırılabilmesi hükmü, akademik kariyer ve personel sistemimize ters düşeceği mütalaa edilerek madde met
ninden çıkarılmış ve 19 uncu madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

23. Danışma Meclisi metninin 13 üncü maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi
ni değiştirmektedir. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve bunların iştiraklerini de içine alacak şe
kilde genişletilen metin 20 nci madde olarak tensiplerine arz edilmiştir. 

24. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin (c) fıkrasını düzenleyen Danışma Mecli
si metninin 14 üncü maddesine, karar verecek makam ilave edilmiş ve 121 inci madde olarak tensiplerine su
nulmuştur. 

25. Danışma Meclisi metninin 15 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41 inci maddesini 
düzenlemektedir. Yükseköğretim Kuruluna verilmek istenen öğretim elemanı ihtiyacının tayinle karşılanması 
yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun kontrol ve planlama fonksiyonunda doğabilecek aksaklıklara yer verilme
mesi düşüncesiyle Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin ortak sorumluluğuna verilmek istenmiş, geçici gö
rev yolluğu ile ilgili hükme açıklık getirilmiş ve düzenlenen metin 22 nci madde olarak tensiplerine arz edil
miştir. 

26. Danışma Meclisi metninde bulunmayan 23 üncü madde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 42 
nci maddesinin (d) fıkrasını değiştirerek, öğretim elemanlarının özel arşivlerinin de Yükseköğretim Kuru
lunca tuıtulmaısı ©sası düşünülmüş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

27. Danışma Meclisi metninin 16 ncı maddesi aynen benimsenmiş ve 24 üncü madde olarak tensiplerine 
arz edilmiştir. 

28. Danışma Meclisi metninin 17 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi
nin (a) ve (c) fıkralarını değiştirmektedir. Öğrencilerin devam durumlarını düzenleyen maddeye yapılan ilave 
ile ara sınavı zorunluluğu kanunî dayanağa kavuşturulmuş, sınav telafi imkânları ve bu konuda yetkili organ
lar belirlenmiş ve 25 inci madde olarak tensiplerine sunulmuştur. 

29. Danışma Meclisi metninin 18 inci maddesi aynen benimsenmiş ve 26 ncı madde olarak tensiplerine 
arz edilmiştir. 

30. Danışma Meclisi metninin 19 uncu maddesi 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesini değiştirmektedir. 
Harç gösterge rakamı paralı eğitim düşüncesini tahakkuk ettirecek seviyeye çıkarmış, harcın aşağı sınırının 
da belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmüş ve Anayasa hükmü gereği olan harç tayin yetkisinin Bakanlar 
Kurulunca verilmesi uygulanmış ve düzenlenen 27 nci madde tensiplerine sunulmuştur. 

31. Danışma Meclisi metninin 20 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci madde
sine bazı fıkralar eklenmektedir. Komisyonumuzda yapılan ilave ile Yükseköğretim Kurullarına, öğrencilerin 
barınma ihtiyaçlarının karşılanması hususu kanunî dayanağa kavuşturulmuş, ilave edilmek istenen (e) ve (f) 
fıkralarının yanlış uygulamalar yaratacağı endişesiyle maddeden çıkarılması düşünülmüş ve madde tensip
lerine arz edilmiştir. 

32. Danışma Meclisi methinin 5 inci maddesinde ifade edilen ÖSYM başkanınım tayin usulü Komisyo
numuzca düzenlenen 28 inci madde ile açıklığa kavuşturularak kanunî boşluk doldurulmuş ve madde ten
siplerine sunulmuştur. 
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33. Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 nci madde

sine (g) ve (h) fıkralarını eklemektedir. Üniversite bütçelerinin tek bir bütçe halinde düzenlenmesini öngören 
(g) fıkrasının küçük değişiklikler ile hükümetin teklif ettiği şekliyle benimsenmesi ve (h) fıkrasının da ilgili 
maddesinde mütalaa edilmesinin uygun olacağı düşünülmüş, (c) fıkrasında belirtilen malzemelerin ithalinde 
is©; her tıürlü vergi, resim ve harçların muafiyetinim ilavesiyle yeniden düzenlenen 30 uncu madde tensiplerine 
arz edilmiştir. 

34. Danışma Meclisi metninin 22 nci maddesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin 
bazı fıkralarını değiştirmektedir. Komisyonumuzda yapılan düzenleme ile 58 inci maddenin başlığı ile birlikte 
değiştirilmesi uygun mütalaa edilmiş, Danışma Meclisi metninin 21 inci maddesinde belirtilen araştırma fonu 
ile ilgili hükmü, döner sermaye kaynakları ile irtibatlandırılarak yeniden düzenlenmiş ve 31 inci madde ola
rak tensiplerine sunulmuştur. 

35. Danışma Meclisi metninin 23 üncü maddesi ile Tasarıya 14 Ek Madde eklenmektedir. Yapılan de
ğişiklikler ile 33.üncü madde olarak tensiplerine 'sunulmuştur. 

36. Anayasanın 130 uncu maddesi hükmü ışığı altında Vakıfların Yükseköğretim Kurumları kurabilece
ği mütalaa edilmiş ve Ek Madde 2 tensiplerine arz edilmiştir. 

37. Danışma Meclisi metninin 3 üncü Ek Madde üne, Vakıf Yükseköğretim Kurumunun eğitim-öğretim 
fonksiyonunu yerine getirememesi hallinde ne yapılacağını gösterir belgenin eklenmesinin uygun olacağı düşünül
müş ve Ek Madde tensiplerine sunulmuştur. 

38. Danışma Meclisi metninin 4 üncü Ek Maddesi aynen tensiplerine arz edilmiştir. 
39. Danışma Meclisi metninin 5 inci Ek Maddesi yeniden düzenlenerek, Vakıf Yükseköğretim Kurumu

nun Yönetim Kuruluna «mütevelli heyeti» denmesinin uygun olacağı düşünülmüş, bu heyetin üyelerinde ara
nacak asgarî şartlar sayılmış, kontrol ve vesayet makamlarının bu heyete üye vermesi önlenmiş ve Vakıf 
Yükseköğretim Kurumu Yöneticisinin tayini ile mütevelli heyet toplantı usulüne açıklık kazandırılmış ve 
tensiplerine sunulmuştur. 

40. Danışma Meclisi metninin 6 ncı Ek Maddesine «Yükseköğretim» kelimesi ilave edilerek aynen ten
siplerine arz edilmiştir. 

41. Danışma Meclisi metninin 7 nci Ek Maddesinin başına «Vakıflarca» kelimesü ilave edilerek tensip
lerine sunulmuştur. 

42. Danışma Meclisi metninin 8 inci Ek Maddesine, rektörlük seviyesindeki makam ve kurulların yalnız 
düzenlenmesi ile ilgili hükme, «ve onların görevlerini yerine getirir» ifadesinin de ilavesi uygun mütalaa 
edilmiş ve tensiplerine arz edilmiştir. 

43. Danışma Meclisi metninin 9 uncu Ek Maddesindeki «askerlik dahil» ibaresi genel hükümlere mü
dahale olarak düşünüldüğünden metinden çıkarılmış, öğrencilerden alınacak ücretlerin tespitinin mütevelli 
heyet tarafından yapılması uygun mütalaa edilmiş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 

44. Danışma Meclisi metninin 10 uncu Ek Maddesine malî, idarî ve akademik konuların denetiminin 
ilavesinin de uygun olacağı düşünülmüş ve madde tensiplerine arz edilmiştir. 

45. Danışma Meclisi metninin 11 inci Ek Maddesi aynen tensiplerine sunulmuştur. 
46. Danışma Meclisi metninin 12 nci Ek Maddesindeki «bir üniversiteye bağlı olmadan» ibaresine ge

rek olmadığı mütalaa edilerek metinden çıkarılmış ve tensiplerine arz edilmiştir. 
47. Danışma Meclisi metninin 13 üncü Ek Maddesindeki Vakıf Yükseköğretim Kurullarının kapatıl

ması veya birleştirilmesinde Yükseköğretim Kurulunun vereceği karara, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
görüşünün alınmasının faydalar sağlayacağı düşünülerek metne ilave edilmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

48. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki yönetmelik düzenlenmesi ayrı bir maddede toparlanmış
tır. Bu nedenle Danışma Meclisi metninin 14 üncü Ek Maddesindeki yönetmelik ifadesi metinden çıkartıl
mış ve madde tensiplerine arz edilmiştir. 

49. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca düzenlenen 15 inci Ek Madde ile, ayrı 
ayrı Vakfın veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının sona ermesi veya güçlüklere düşmesi halinde getirile
cek çözümler belirlenmiş ve madde tensiplerine sunulmuştur. 
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50. Danışma Meclisi metninde olmayan ve Komisyonumuzca hazırlanan 34 üncü madde ile düzenlene
cek yönetmeliklerle ilgili olarak 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesıinin (a) fıkrasının 12 nci bendi değiş
tirilmiş ve bir bent eklenmiş ve madde tensiplerine arz edilmiştir. 

51. Danışma Meclisince ayrı bir kanun olarak görüşülen 2708 sayılı Kanun değişikliği, yakın ilgisi 
sebebiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun değişikliği içinde mütalaa edilmiş ve yeni bir müracaat zamanı 
tanınmasının uygun olacağı mütalaa edilmiş ve düzenlenen 32 nci madde tensiplerine arz edilmiştir. 

52. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan ve yeni hükümler geti
ren bu Kanunun uygulanması ile ilgili maddelerde yapılan değişikliğe uygun olarak ve geçiş dönemine 
ait hükümler, geçici maddelerde düzenlenmiş ve tensiplerine sunulmuştur. 

53. 35 ve 36 nci maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 
Raporumuz tensiplerine arz olunur. 

Başkan 
Cumhur EVCİL 

Tuğgeneral 

Üye 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Kadri ÖZER 

Kur. Yb. 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 

Kur. Yb. 

Üye 
Vecdi GÖNÜL 
Yükseköğretim 
Kurulu Üyesi 

Üye 
Şahap AR 

Yük. öğr. Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürü 

Üye 
Nazım ÇÖKER 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Yüksek Eğitim Genel Md. 

Üye 
Nazif ÖZTÜRK 
Vakıflar Genel 

Müdürlüğü D. Bşk. Yrd. 

Üye 
Sadi NEBREKLİ 
Maliye Bakanlığı 

BÜMKO Genel Md. Yrd. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«iMadde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir: 
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her ka

demedeki eğitim - öğretimin tümüdür. 
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. 
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, mes

lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel 

araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan 
bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretice ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur. 
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ

lanan bir yükseköğretim kurumudur. 
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık 

eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. 
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi ama

cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim -
öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine 
yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araş
tırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yükseköğre
timdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. 

1) öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile öğ
retim yardımcılarıdır. 

m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat 

dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma 

görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır. 
p) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayıp, ara insangücü yetiştir

meyi amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
r) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır. 
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğreti

mine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
(2) Doktora : Lisansa dayak en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan 

ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
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(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen 
ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kap
sayan ve orijinal bir sanat, eserinin ortaya konulmasını amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yüksek
öğretim eşdeğeridir. 

t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yaygın 
eğitimdir. 

(1) Örgün Eğitim : Öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlulu
ğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açı'k Eğitim : Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğretim 
türüdür. 

(3) Ekstern Eğitim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarıyıl içi 
ve sonu sınavlarına katılma zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. 

(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim - öğretim türüdür.» 

MADDE 2. — 2547 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«'b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 

emeklileri arasından seçilen altı, 
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Millî Eğitim Bakaniığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile-ke

sinlesin Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanla
rın yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan ata
ma yapılır. 

c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyelerin 
dörtte biri yenilenir. Süresi 'biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim ya
pılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üydiğin nor
mal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden seçilme
si halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve maaş sız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile 
tüm ilişkileri kesilir. Kurul Üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyderi arasından dört yıl süreyle 'bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul Üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kullanır
lar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekâlet eder. 

Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkanvekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verilebilir. 
Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.» 
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kuru

luşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, 
herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret 
izinleri hariç bir ay. hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir. 

«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi 
içinde; 
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(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açı'lmaşına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile 
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi 
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul 
ya da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar ver
mek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak, 

3. Bakanlıklar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek 
görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin ya
tay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları tes
pit etmek.» 

«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak», 

«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 
n) Rektörlerin önerisi üzerine akademik kadrolarla Devlet Memurları Kanununa tabi kadroları üniver

siteler veya üniversite birimleri arasında nakletmek, 
o) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniveristelerin eğitim - öğretim 

ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek 
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, 

p) Vakıflar tarafından kurulacak Yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek, 

r) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri vapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniver
site rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak, 

s) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılaları arasında 
aktarma vapılması için ilgili rektörlerin görüşünü alarak, Maliye Bakanlığına öneride bulunmak, 

t) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denk
liğini tespit etmek, 

u) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.» 

MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca ve 

anailkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve orum adına denetlemek, 
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma

ları yapmak, 
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Kuruluş, işleyiş ve Görevleri : 
öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde Yük

seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de göz-
önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının Yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlavan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri 
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur, öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Yük-
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seköğretim Kurulunun görüşü alınarak, Kurul Başkanı tarafından atanır. Merkezin teşkilat ve işleyişi Yük
seköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine Yükseköğretim kurum
larına anket, her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca 
verilecek diğer işleri yapar. 

Mefkez, bu hizmetlerini ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim 
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. 
Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yö
netim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meb
lağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«(b) Yardımcı doçentliğe atanabilmek için doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya üniversitelerarası 
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının 'birinde yeterlik, ka
zanmış olmak şarttır. 

(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte ol
duğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere 'bağlı belli birimlerde, baş
ka bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık 
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.» 

MADDE 7. — 2547 Sayılı Kanunun 24 üncü mad leşinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kal
dırılmıştır. 

MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fı'krasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya 

başka üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, ilan 
edilen profesör kadrolarına, o üniversitenin dışında müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait oldu
ğu üniversitelerde görevli doçentlerin müracaatları dikkate alınır. 

MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğretim görevlileri 
Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulun

mayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygu
lamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler süreli, sürekli veya ders 
saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının 
görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzeri
ne, rektörün onayı ile öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aran
maksızın ders saati ücreti ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına atanan 
öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler ve bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran 
öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilir
ler. Öğretim görevlisi kadrolarına atanan öğretim görevlileri süreli veya sürekli olarak atanabilirler.» 

MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «Öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile birlikte 31 inci maddenin madde numarası, 32 Olarak değiş
tirilmiştir. 

MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 33. — 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yar

dımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim 
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kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi ve rek
törün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda gö
revleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. 

'b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihti
yaç gösteren bir işle la'bora'tuvariarda, kitaplıklarda ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim 
yardımcılarıdır. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
e) Eğitim-öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli 

öğretim yardımcılarıdır. 
f) Okutman, uzman, çevirici ve Eğitim-öğretim Planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görev

lendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü ve
ya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm 'başkanlarının önerisi ve rektörün onayı 
ile en çok iki yıl için yapılır ve atanmanın yenilenmesi caizidir. Üçüncü defa atanmadan soüra sürekli atan
ma mümkündür.» 

MADDE 12. — 2547 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin 
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;' 
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yer

lerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, ser
best meslek icra edemezler. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş 
sayılır. f 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir. 

Ancak, öğretim üyelerinin üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda ve
ya 37 inci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bulun
dukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u 
üniversite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme ya
pılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz. 

Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yükseköğretim Kurulu tara
fından tespit edilir; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir.» 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemez ve atanamaz
lar. 

(c) Bilgi ve görgülerini arttırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup 
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun 
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler 
yükseköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur
lar.» 

MADDE 13. — 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi ma'tla'bı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme 
Madde 38. — öğretim elemanları ilgili kurumların isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi 

ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yü-
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rütülmek kaydıyla Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî 
Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan kuruluşlar tara
fından kurulan vakıflar ile araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görev
lendirilebilirler. Görevlendirme kararıridan görevlendirilenin üniversitedeki aylık ve diğer ödemeler ile öteki 
haklardan yararlanıp yararlanamayacakları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esaslara göre belirtilir. 

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onay(i ile yükseköğretim kurumları veya 
birimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Yükseköğretim üst kuruluşlarında 'her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilen yükseköğretim 
mensuplarına ve kamu görevlilerine, kendi kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak 
görevlendirildikleri kuruluşlar 'bütçesinden kendi kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.» 

MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlan
mışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dal

larında, ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğ
rudan tespit edilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum 
görmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rektör
lüklerin önerisi üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarı yıldan az olmamak ve toplam dört yarı yıl 
geçmemek üzere, kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendire
bilir. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirilme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

Bu madde ile bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirilmeler
de, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumların
da devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadro
larında çalışanların yarar'laridıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca en fazla iki yarı yıl görevlendirilenlere 
geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir. 

Geçici göreVle iki yarı yıldan daha fazla görevlendirilenlere, ayrıldıkları kurum bütçesinden ve ödenek 
aranmaksızın daimî görev yolluğu ödenir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında 'belirtildiği şekilde görevlendirildikleri 
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde 
istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda 'tekrar görev
lendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında veya sermayesinin yarısından fazlası kamu kurumlarınca veri
len kuruluşlarda çalıştırılamazlar 

Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenle
nir. 

MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«b. Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kap

sam öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra 
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öne-
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risi üzerine; Öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği 
yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.» 

MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim 
- öğretim sürelerine, dört yarı yıl öğretim yapan Yükseköğretim kurumlarında iki yarı yıl, sekiz yarı yıl öğretim 
yapan Yükseköğretim kurumlarında dört yarı yıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim kurumla
rında altı yarı yıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başa
rılı olarak tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre daha 
tanınır. 

öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 
Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime 'başlayan öğrenciler, bu öğrenimin 

başlangıcından itibaren en çok iki eğitim-öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan ku
rumlarda birinci sınıfta; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yarı yılın bütün ders
lerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğ
retim kurumu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yüksek
öğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumlan, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim program
ları uygulayabilirler. 

Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile 
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbir
liği yapılır.» 

MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 45. — 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edi

len sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. 
Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak 
kontenjanlara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğre
tim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir 
yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile 
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu 
tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yön
temlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
nedeniyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.» 

MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 46. — Yükseköğretim Kurumlarınca her yıl öğrencilerden alınacak öğrenim ve kayıt harçları

nın yıllık toplamı 500,— Türk lirasının, öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması sonu
cu bulunan miktarı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç taksitte ve ne 
zaman ödeneceğine Yükseköğretim Kurulu karar verir. 
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Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye 
Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna yeterli ödenek aktarılmak üzere ödenek konur. Bu harçların 
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Ma
liye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir. 

Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal 
yardım tertibinden, kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğrencilerin bes
lenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için ikullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile 
ilgili konularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili bükümler uygulanır. Fondan artan para ertesi 
yılın fon hesabına devrolunur. 

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğretim 
Kurulunca ayrıca tespit edilir.» 

MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite 

bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendika Kanunları 
ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler. Bu 
ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir, 

f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda tüm 
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgilile
re verilecek ödenekler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düze
yinde ücret ödenir.» 

MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) fıkrası eklenmiştir. 
«g) Bir üniversitenin bütçesinden diğer bir üniversitenin bütçesine yıl içerisinde bütçe fasılları arasında 

aktarma yapılması için ilgili rektörlerin görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı 
yetkilidir.» 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygula

dıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden 
Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulu
nun önerisi ile rektörlükçe karar verilir.» 

MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ve bu kanunda gösterilen usul ve 
esaslara uymak kaydıyla yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazla
sını kurabilirler.» 

«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma 
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulur : 

a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır 
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya bir gelirin mevcut olduğunu ve buna tah
sis edildiğini gösterir belge, 

c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları belirten taahhüt 
belgesi.» 
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«EK 'MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.» 

«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, beş 
kişiden oluşan bit yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir üyesi 
Yükseköğretim Kurulp, üç üyesi de Vakıf idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler 
yeniden atanabilirler. 

Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Kurul yöneticisine uygun 
gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim 
elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. Yükseköğ
retim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine 
göre diğer görevleri yürütür.» 

«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu 
kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf 
yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir. 

«EK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan malî 
kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.» 

«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yüksek
öğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet Yük
seköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumlarında 
çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurum
larında görev alamazlar.» 

«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim - öğretim esasları öğretim süreleri, öğ
renci haklan (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakımından bu kanun hükümlerine tabidir.» 

«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumlan gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yüksek
öğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.» 

«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim düze
yinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyarı ve 
önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» 

«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak fakülte veya başjka 
yükseköğretim krumunda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yük
sek düzeydeki yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.» 

«EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfların 
yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan bu Kanundaki esaslar içinde Yükseköğretim Kurulu kararı 
ile olur.» 

«EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz 
önünde tutularak fiziksel yapı, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

GEÇÎOI MADDE 1. — İzlediği eğitim - öğretim programlarım en çok dört dersten başarısız olma dı
şında tamamlayan ve 1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yükseköğretim kurumları ile iliş
kisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde 
her ders için iki sınav hakkı tanınır: Ancak, bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından itiba
ren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olmadan 
devamlı statüye üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile geçirilebilirleri 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakana 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
S. R. Pasin 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Adalet Bakanı 
i?. Bayazıt 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağlık ve Sos. Yrd. Baka 
Prof. Dr. K. Kılıçturg 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H.t Sağlam 

Prof. Dr. A: Bozer 

7 , 4 . 1983 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M., Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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T E K L İ F 

4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğre
tim görevlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o ku
ruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli 
öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim 
görevlisi ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan Öde
me ve tazminat toplamının iki katını geçemez.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T E K L İ F 

Yükseköğretimin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 
4 üncü ve 5 inci Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı 

Verilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1978/79 öğretim yılından 1980/81 öğretim yılları arasında yükseköğretim kurumlarında 
son sınıfta bulunan ve imtihanlarındaki başarısızlık veya süre aşımı dolayısıyla belge alan öğrencilere, öğren
cilik haklarından faydalanmamak ve girilecek sınav ve ders müfredatından sorumlu olmak kaydıyla 1981/82 
ve 19 82/83 öğretim yılı sınav dönemlerinde kullanılmak ve bir kereye mahsus olmak üzere ıbaşarısız oldukları 
derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

ı 
MADDE 2. — 4 yıl süreli yüksekokulların 3 üncü sınıf ı(6 sömestr), 4 yıldan uzun süreli yükseköğretim 

kurumlarının 4 üncü ve 5 inci sınıfından, en çok 3 dersten başarısız olanlara 1 inci maddedeki şartlar için
de ve 1981/82 öğretim yılından başlayarak birbiri ardına 3 sınav döneminde uygulanmak üzere başarısız 
oldukları derslerden ikişer sınav hakkı tanınmıştır. 

MADDE 3. — Madde 2 deki sınavlarını başaran öğrencilerin, müteakip öğretim yılı başında kayıtları 
yenilenir, ancak bu öğrencilerin müteakip sınıflarını ıbirer yılda başarmaları şarttır. 

MADDE 4. — Bu Kanundan yararlanmak isteyenler, imtihan dönemlerinden en geç bir ay önce, belge 
aldıkları yükseköğrenim kurullarına yazı ile başvurmak zorundadırlar. 

Daha evvel böyle bir ıha'k kullanmış olanlar ve/veya anarşik olaylara karıştıklarından haklarında soruştur
ma, kovuşturma yapılanlar, disiplin cezası alanlar ile yeni sınav süresinde durumu tespit edilenler bu Ka
nundan yararlanamazlar. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer., 

MADDE 6. — Bu Kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

2547 Sayılı Kanunun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 19 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayılı Kanunla değişik geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 30.9.1983 
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek ıbu tarih esas alınmaik suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve 
2595 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın ya
pılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

20 i 12 . 1982 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara Prof. Dr. 1. öztrak Jl#« özgünes Prof. Dr. M. İV. özdas 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 
S. R. Pasin C. Mentes Ü. H. Bayülken S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı V. Maliye (Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak A. B. Kafaoğlu H. Sağlam Dr. T. önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. K. Kıhçturgay Prof. Dr. A. Bozer Prof. Dr. M. Aysan 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T, Esener M, Turgut F. İlkel 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve iskân Bakam Köy tş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Evliyaoğlu Prof. Dr. A. Samsunlu M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİJN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2708 Sayılı Kanunla Değişik Geçidi 19 uncu Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2708 sayıü Kanunla değişik Geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personel, 30.9.1983 
tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiiyle 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30.9.1983 tarihine kadar, 12.2.1982 tarihli ve 
2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esaslarına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın, öğ
renim durumlarına göre yükselinebilecek tavanı geçmemek ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun deği
şik 46 ncı maddesindeki sınav şartı aranmaksızın yapılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 25 Eylül 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DANIŞMA MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her 

kademedeki eğitim - öğretimini tümüdür. 
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. 
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar konservatuvarlar, mes

lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilim

sel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden 
oluşan bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler 
bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eği
tim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim - öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kuru
mudur. 

h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren ve kendisine hazırlayıcı birimler bağ
lanan bir yükseköğretim kurumudur. 

ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık 
eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. 

j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin desteklenmesi ama
cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğ
retim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir kurumdur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbiri
ne yakın ana'bilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilim
sel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. 
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulalbilir. 

1. öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile 
öğretim yardımcılarıdır. 

m) Öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dal

larında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 
n) öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
o) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma 

görevlileri okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğretim planlamacılarıdır. 
p) önl'isans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştirmeyi 

amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 
r) Lisans : Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
s) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrı

lır. 
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğreti

mine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 3. — Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Yükseköğretim : Millî eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her 

kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. 
b) Üst Kuruluşlar : Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur. 
c) Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, mes

lek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 
d) Üniversite : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan 
bir yükseköğretim kurumudur. 

e) Fakülte : Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağ
lanabilen bir yükseköğretim kurumudur. 

f) Enstitü : Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eği
tim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur. 

g) Yüksekokul : Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir yükseköğretim kurumudur. 
h) Konservatuvar : Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. 
ı) Meslek Yüksekokulu : Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık 

eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim kurumudur. 
j) Uygulama ve Araştırma Merkezi : Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin desteklenmesi ama

cıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğ
retim, uygulama ve ' araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur. 

k) Bölüm : Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya bir
birine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilim
sel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur. Yük
seköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe bağlı bölümler de kurulabilir. 

1) öğretim Elemanları : Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okut
manlar ile öğretim yardımcılarıdır. 

m) öğretim Üyeleri : Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir. 
(1) Profesör : En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir. 
(2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir. 
(3) Yardımcı Doçent : Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dal

larında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir. 
n) Öğretim Görevlisi : Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. 
o) Okutman : Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belir

lenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır. 
p) Öğretim Yardımcıları : Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma gö

revlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. 
r) Ön Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştir

meyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir. 
s) Lisans : Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 
t) Lisansüstü : Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki 

kademelere ayrılır. 
(1) Yüksek Lisans : (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) : Bir lisans öğre

timine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir, 
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(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kap
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarım ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürü
tülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek; ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama 
ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir. 

t) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, ekstern ve yay
gın eğitimdir. 

(1) Örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim - öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorun
luluğunda oldukları bir eğitim - öğretüm türüdür. 

(2) Açık Eğitim : öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim - öğre
tim türüdür. 

(3) Ekstern Eğîtim : Yükseköğretimin belirli dallarında devam zorunluluğu olmaksızın sadece yan yıl 
içi ve sonu sınavlarına katılma zorunluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. 

(4) Yaygın Eğîtim : Toplumun her kesimline ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim - öğretim türüdür.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«b) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, doğrudan seçilen sekiz, 
(2 Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dişındar. tsmayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 

emeklileri arasından seçilen altı, 
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bîir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan terdihan rektörlük yapmış profesörlerden seçilen 

sekiz kişiden, oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile ke

simlesin Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayan
ların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan 
atama yapılır. 

c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyelerin 
dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim ya
pılır. Süneleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin nor
mal süreden önce sona erimesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde seçilme
si halinde 'bu üyenin özlük hakları saklı kalır ye maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları ile tüm 
ilişkileri kesilir. Kurul Üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yok uğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönetmelik 
hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan Kurulu temsil 
eder seçimi kurula verilen akademik ve diğer personeJin aitamalarını yapar. 

Başkanın önerisi ve Kurul kararıyla başkan vekillerine ve üyelere yönetim ile ilgili görevler verebilir. 
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(2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarı yıllık programı kap
sayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(3) Tıpta Uzmanlık : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen 
ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

(4) Sanatta Yeterlik : Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı 
kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uy
gulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir. 

u) Yükseköğretim Eğitim Türleri : Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan 
(ekstern) ve yaygın eğitimdir. 

(1) örgün Eğitim : öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunlu
luğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür. 

(2) Açık Eğitim : öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğre
tim türüdür. 

(3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim) : Yükseköğretimin belirli dallarında, devam zorunluluğu olmaksızın 
sadece yarı yul içi ve sonu sınavlarına kattılma zorunluluğu bulunan bir eğitim-öğretim türüdür. Bu eğitimi 
izleyen öğrenciler ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim kurumlarınca 
mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde alırlar. 

(4) Yaygın Eğitim : Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırma amacı gü
den bir eğitim-öğretim türüdür.» 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 nci maddesinin «b», «c» ve «e» fıkraları aşa
ğıdaki şekilde değiştriilmiştir. 

«&) Yükseköğretim Kurulu; 
(1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından seçilen sekiz, 
(2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından, temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 

emeklileri arasından seçilen altı, 
(3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir, 
(4) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilen iki, 
(5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden, oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile ke-

sinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri bir ay, Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanma
yanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğ
rudan atama yapılır.» 

«c) Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üyele
rin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların, yerine yeniden se
çim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle 
üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi 
seçilir. 

Yükseköğretim Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayı içinde ya
pılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar. 

Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden seçil
mesi halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurumları 
ile tüm 'ilişlilkîeriı kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul Başkanı da Kurul üyeleri 
arasından iki yıl süreyle iki başkan vekili seçer. Başkan vekilleri, başkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve başkan tarafından görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekâlet eder. Kanun ve yönetmelik 
hükümleriyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsü 
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Millî Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı, 16 kişidir.» 
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı kur w 

luşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, 
herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve mazeret 
izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d), (e), (k) ve (m) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye (n), (o), (p), (r), (s), (t) ve (u) fıkraları eklenmiştir. 

«d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesi 
içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

(2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesine ya da kapatılması ile 
ilgili olarak ya doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi 
açılması, birleştirilmesi ya da kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul ya 
da birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar vermek, 

Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar baş
latılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak, 

(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleyerek 
görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgarî kapsamını ve öğrencilerin yatay ve 
dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniver
sitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek.» 

«k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak,» 

«m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim-öğretim ve 

eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve 
bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, 

o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek, 

p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildirmek 
ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında üniversite rek
törlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak, 

r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve yükseklisans diplomalarının 
denkliğini tespit etmek, 

s) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.» 
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eder, seçimi kurula verilen akademik ve diğer personelin atamalarını yapar. Başkan, başkan vekillerine ve 
üyelere görevler verebilir. 

Millî Eğitim Bakanı, gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık eder. 
Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.» 
«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı ku

ruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dı
şında, herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamazlar. 

Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde yıllık izin, hastalık ve ma-
zaret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmiyenler Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 7. — Yükseköğretim Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurul

ması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç 
duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar 
hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde 
kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak, 

b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda 
birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve 
yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almak, 

d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçeve
si içinde; 

(1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin önerilerini veya görüşlerini 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmaik, 

(2) 'Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesi veya kapatılması ile 
İlgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî Eği
tim Bakanlığına sunmak, 

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merke
zi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konservatuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul 
veya birimleri kurulması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar 
vermek, 

Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tek
rar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulat
mak, 

(3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş, amaç ve esaslarını inceleye
rek görüşlerini ilgili makama sunmak, 

e) Yükseköğretim Kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgarî kapsamını ve sürelerini, öğren
cilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul melunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkim 
esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek, 

f) . Üniversitelerin ihtiyaçlaırıtu, eğitim - öğretim programlarını, bilim dalarının nitellerini, araştırma fa
aliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araç, gereç ve benzeri imkânlar ve öğrenci sayılarını ve diğer İlgili 
hususları dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarını dengeli bir oran
da tespit etmek, 

g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gös
terenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, 
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MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim-öğretim ve diğer faliyetleri; bu Kanunda belirtilen amaca ve ana-

ilkelere ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 
b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma

ları yapmak, 
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.» 

MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri : 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde yük

seköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan, yapan, öğrenci isteklerini de göz 
önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarının yük
seköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hizmetleri 
yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Yük-
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!h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayısı önerilerini inceleyerek 
kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve kabul 
edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek, 

ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri al
mak, 

j) Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili yükseköğretim kurumları
nın önerilerini inceleyerek karara bağlamak, 

k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra 
Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, 

1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanun
da öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla belirlenen yükseköğretimin 
amaç, anailkeleri ve öngördüğü düzene aykırı hareketle bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, 
normal usulüne göre, yükseköğretim kurumları ile ilişiklerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yük
seköğretim kurumuna atamak, 

m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel millî komiteler ve çalışma grupları kurmak, 
n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş üniversitelerin eğitim - öğretim 

ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı katkıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek 
ve bu konudaki uygulama esaslarını tespit etmek, 

o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu kanun hükümlerine göre açılmasına 
izin vermek, gerekli düzenlemeleri yapmak, gözetmek ve denetlemek, 

p) Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmak, bu Kurul tarafından istenen konularda görüş bildir
mek ve kendisine verilen görevleri yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanının başkanlığında tüm üni
versite rektörlerinden oluşan bir «Rektörler Komitesi» kurmak, 

r) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış önlisans, lisans ve lisansüstü diplomaların denk
liğini tespit etmek, 

s) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.» 

MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin «b» fıkrasının sonuna aşağıdaki 
îbare eklenmiştir. 

«Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayın
da yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.» 

MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«IMadde 9. — Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri; 
a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu Kanunda belirtilen amaca 

ve anailkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek, 
'b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu kanunun 53 üncü maddesine göre istenen soruşturma

ları yapmak, 
c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri yapmaktır.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 10. — Kuruluş, İşleyiş ve Görevleri : 
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde 

yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de 
göz önünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adayları-
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seköğretim Kurulunca seçilerek atanır, Merkezin teşkilat ve işleyişine ait esaslar Yükseköğretim Kurulu ta
rafından hazırlanıp Resmî Gazetede yayımlanacak yönetmelikle belirlenir. 

öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim ku
rumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini 
ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim 
Kurulu öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanı
dır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fo
nun yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan 
artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve (c) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç 
defa atanabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sıra
sında ilk atama işlemi aynen uygulanır.» 

(c) Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede doktora veya tıpta uzmanlık 
veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az üç yıl geçmeden başvuramazlar. Ancak gelişmekte 
olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelerde veya üniversitelere ıbağlı belli birimlerde, baş
ka bir üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında, açık 
bulunan kadrolara başvurmak için bu şart aranmaz.» 

MADDE 7. — 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) fıkrasının (4) üncü bendi yürürlükten kaldı
rılmıştır. 
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nın yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ve diğer hiz
metleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumlarının isteği üzerine yükseköğretim ku
rumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini 
ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar. 

Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yükseköğretim 
Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başka
nıdır. Bu fon Öğrenci Seçme ve Yerleştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcamalarda 
ve diğer malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, işletme ve denetim 
esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fon 
hesabına aktarılır.» 

MADDE 7. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«a) Atanması : Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği 
yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş ikisi 
üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl için atanır. 
önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğru
dan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabilir. 

Rektörler 67 yaşını doldurmamış kişiler arasından atanır. Ancak Rektör olarak atananlarda görev süreleri 
bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. 

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok 
üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. 

Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için ı tanır. 
Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi ba

şından iki haftadan fazla uzaklaştığında yükseköğretim kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla 
sürerse yeni bir rektör atanır.» 

MADDE 8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesinin «a» fıkrasının ikinci ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için olmak üzere en çok üç 
defa atanabilirler. Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi kendiliğinden sona erer. Yeniden atama şua
sında ilk atama işlemi aynen uygulanır.» 

MADDE 9. — 2547 sayıli Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

b) Doçentlik sınavına katılabilmek için : 
1(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Ku

rulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış 
olmak, 

(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak, 
(3) Üniversitelerarası Kurulca merkezî sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak, 
Gerekir.* 
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MADDE 8. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 
«Ancak, gelişmekte olduğu Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen üniversitelere bağlı birimlerde veya baş

ka üniversitede bulunmadığı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen anabilim ve anasanat dallarında ilan edi
len profesör kadrolarına, o üniversitenin dışında müracaat eden olmadığı takdirde, kadroların ait olduğu 
üniversitelerde görevli doçentlerin müracaatları dikkate alınır.» 

MADDE 9. — 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğretim görevlileri 

Madde 31. — Üniversitelerde ve bağlı birimlerin de bu Kanun uyarınca atanmış öğretim' üyesi bulunma
yan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygu
lamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati üc
reti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüş
leri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve 
rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya 
kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kad
rolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya baş
vuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atana-
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Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bilim dalı ile ilgili olması şar
tı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadır
lar. 

MADDE 10. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«a) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe kadroların 
daimî veya kısmî statüleri belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarını incelemek üzere 
rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç pro
fesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, hw 
mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.» 

MADDE 11. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin «a» fıkrası (1) inci bendi ile 
«b» fıkrası (2) nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim ala
nında çalışmış olmak.» 

«(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve varsa adaylarda 
aranacak nitelikleri, kadronun daimi veya kısmî statüde olduğunu belirterek Yükseköğretim Kuruluna bil
dirirler. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerdeki boş kadroları, kadro statüsünü ve aranan nitelikleri ilan 
eder.» 

MADDE 12. — 2547'sayılı Yükseköğretim Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 27. — Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre ça

lıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve 
yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye' 
de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yükseköğre
tim kurumunun Türk üniversiteleri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.» 

MADDE 13. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 28. — Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre çalış

tıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki yıl bu unvan ve 
yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran adayın çalıştığı yükseköğretim 
kurumunun Türk üniversiteleri düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.» 

MADDE 14. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi üzerindeki «ÖĞRETİM YAR
DIMCILARI» orta başlığı kaldırılmış, 31 inci maddesi başlığı ile birilikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

<söğretim görevlileri 

Madde 31. — öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğre
tim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğre-
tim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders 
saati ücreti ile görevlendirilebilirler, öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakülte
lerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölütn başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile 
öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmak
sızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler, öğretim üyesi kadrolarına öğretim görev
lileri en çok iki yıl süre ile atanabilirle?; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bu
lunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi 
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bilirler. Konservatuvarlar ile Meslek Yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabi» 
lir. 

MADDE 10. — 2547 sayılı Kanunun «Öğretim Yardımcıları» orta başlığı kaldırılmış ve «öğretim Yar
dımcılarının Görevleri» madde kenar başlığı ile birlikte 31 inci maddenin madde numarası, 32 olarak değiş-
tirilmiştir, 

MADDE 11. — 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 33. — 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı 

olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulu
nun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitüler, konservatuvarlarla meslek yüksekokul
ları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma gö
revlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona 
erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur. 

b) Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin çözümlenmesi gibi yardım
cı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç 
gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için 
görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır. Okutmanlar iki yıl süreli olduğu gibi sürekli olarak da atanabilir
ler. 

d) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğı etim yardımcılarıdır. 
e) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli 

öğretim yardımcılarıdır. 
f) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim plânlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilme

leri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksek
okullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok 
iki yıl için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri cendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları 
mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulüne uyulur, Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atana
bilirler.» 
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sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama 
usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile Meslek Yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi 
atanabilir.» 

MADDE 15. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Okutmanlar 

Madde 32. — Okutmanlar; eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında belirlenen ortak zorun
lu dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanlarıdır. Okutmanlar ilgili kurumların görüşü alınarak fa
kültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı 
ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların ye
niden atanmaları mümkündür. (Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır» 

MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesi üzerine «ÖĞRETİM YARDIM
CILARI» orta başlığı eklenmiş ve bu madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ÖĞRETİM YARDIMCILARI 
«Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacıları 
Madde 33. — öğretim Yardımcıları, Yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen araştırma görevlileri, 

uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarıdır. 
a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlaıında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı 

olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulu
nun görüşü alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı Enstitüler, Konservatuvarlarla Meslek Yüksek
okulları, uygulama ve araştırma merkezlerine müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma 
görevlisi kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona 
erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. 

b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ih
tiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendi
rilen öğretim yardımcılarıdır. 

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır. 
d) Eğitim-öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimin planlanmasıyla görevli 

öğretim yardımcılarıdır. 
e) Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri; 

ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullar
da müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm balkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl 
için yapılır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkün
dür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.» 

MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe-
küde değiştirilmiştir. 

«Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, yükseköğretim ku
rulunca tçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili üıûversitesi ile 
sözleşmesi yapılır.» 
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MADDE 12. — 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birinci bendi ile ikinci bendinin 
(b) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) fıkrası eklenmiştir. 

«(1) Üniversitede devarrilı statüde görev yapanlar; 
Bu profesör ve doçentler ile kısmî statüde olup bu maddeye göre yönetime seçilenler veya atananlar me

sailerini genel hükümlere tabi olarak üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yer

lerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest 
meslek icra edemezler. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş 
sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir. 

Ancak, öğretim üyelerinin Üniversite Yönetim Kurulunun işbirliği yapmaya karar verdiği kuruluşlarda 
veya 37 nci maddede sayılan işlerde yükseköğretim kurumlarının imkânlarından yararlanmadan, bağlı bu
lundukları birimlerin yönetim kurulları kararı ile yürüttükleri işler sonucu elde ettikleri kazançların % 10'u 
üniversite döner sermayesine yatırılır ve bu öğretim üyelerine, döner sermayeden herhangi bir ödeme ya
pılmaz ve bu kazançlara 58 inci maddedeki kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz. 

Yükseköğretim kurumlarının diğer kuruluşlarla yapacağı işbirliğinin ilkeleri Yüksek Öğretim Kurulu ta
rafından tespit ediler; işbirliğinin altı aydan fazla olduğu hallerde Yüksek Öğretim Kurulunun onayı ge
reklidir.» 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ile bunların yardımcılıklarına seçilemezler ve atana
mazlar. Ayrıca başlıca uygulama alanları üniversite içinde olup, döner sermaye işletmeleri ile bu uygula
maları sürdürdüklerine Yüksek Öğretim Kurulunca karar verilen birimlerde kısmî statüde görevli öğretim 
üyeleri bölüm ve buna bağlı birimlerin yöneticiliklerine de seçilemezler ve atanamazlar. 

(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, devlet bütçesinden ve üniversitenin gelir kaynaklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup 
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun gö
rüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler yük
seköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulur. Öğ
retim üyesi için yapılan ilanda daimî statü şartı belirtilmişse, bu gibiler kısmî statüye geçemezler.» 

«h) Otuz yıl fiilen çalışmış emekli öğretim üyelerinden çalışmalarında yarar görülenler ilgili üniversite
nin önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile 5.11.1980 gün ve 2333 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 4 üncü maddesi B fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.» 
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MADDE 18. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya dok

tora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edile
bilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrola-
rıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. 

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim 
kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, 
yükseköğretim kurumlarında görev verilmez, özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hük« 
mün dışındadır.» 

MADDE 19. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

a) Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar : 
«(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; 
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler. 
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumların

dan başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamaz
lar, serbest meslek icra edemezler. 

Daimî statü ile atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmî statüye geçmek için başvuramazlar. 
Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına hizmet ama

cını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş 
sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir.» 

(2) Üniversitede kısmî statüde görev yapanlar; 
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede bulunmak, 

eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yap
makla yükümlüdürler. Bunlar; 

(a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek alamaz
lar. 

(b) Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıkları
na seçilemezler, 

«(c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında çalış
malara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kay
naklarından ödenmez. 

Kısmî statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına ihtiyaç olup 
olmadığına karar verilir. Göreve devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun 
görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. Kısmî statüde bulunanlardan daimî statüye geçmek isteyenler 
yükseköğretim kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere tabi tutulurlar.» 
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MADDE 13. — 2547 sayılı Kanunun 38 iıfıci maddesi matlabı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda görevlendirme 

Madde 38. — Öğretim elemanları : ilgili kurumları ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uy
gun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi ku
rumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Deniz Kuvvetle
rini Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, Kamu Kuruluşları ve Kamu Yararına çalışan 
kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar ile araştırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici 
olarak görevlendirilebilirler. Görevlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim Kurulundaki aylık ve diğer 
ödemeler ile öteki hakları devam eder. 

Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi
rimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer adlî ko
nularda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarında mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, 
yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bunlara kendi 
kurumlarından alacakları aylık ödenek ve tazminata ek olarak görevlendirildikleri kuruluşlar bütçesinden kendi 
kadro aylıklarının % 50'si tutarında ek görev ücreti ödenir. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden başka, 
görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler.» 

MADDE 14. — 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret 

sağlanmışsa, görev yapacakları sürece, aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

MADDE 15. — 2547 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 41. — Bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları, çeşitli bilim veya sanat dalların

da ihtiyaç duydukları öğretim elemanlarını Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu suretle veya doğrudan tespit 
edilen ihtiyacın 40 inci madde hükümleri çerçevesinde karşılanamaması halinde ya da lüzum görülmesi üze
rine, Yükseköğretim Kurulu; ihtiyaç duyulan öğretim elemanları ve diğer personeli, ilgili rektörlüklerin öneri
si üzerine veya doğrudan her seferinde bir yarıyıldan az olmamak ve toplam dört yarıyılı geçmemek üzere, 
kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla başka bir üniversitede görevlendirebilir. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin (b) fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirmelerde 
töbligat, işten ayrılana, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet Memurlarına ilişkin hükümler uy
gulanır. 

Bu madde veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmelerde, 
görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara kendi kadroları ve özlük hakları kurumlarında de
vam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalı
şanların yararlandıkları ödenek ve diğer haklar ve ayrıca geçici görev yolluğu, görev yapacağı üniversite büt
çesinden ödenir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri 
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde is
tifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti veya eşdeğer şartlarda ve nitelikte diğer bir hizmeti yerine getirmedikçe her
hangi bir yükseköğretim kurumunda yeniden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırıla
mazlar. 
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MADDE 20. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme 
Madde .38. — Öğretim elemanları : İlgili kurumları ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun 

uygua görmesi ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi 
kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 
Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, kamu kuruluşları ve kamu 
yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve 
bunların iştiraklerinde, araştırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlen
dirilebilirler. Görevlendirilenin ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öte
ki hakları devam eder. 

Yüksek Öğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurumları veya bi
rimleri, ilgili adlî mercilerin talebi ile adlî tıp mevzuatı çerçevesinde adlî tıp olaylarında ve diğer.adlî konu
larda resmî bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 

Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları aylık ve ödeneklerden baş
ka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda de
ğildirler.» 

MADDE 21. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin «c» fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«c) Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret 
sağlamışsa, görev yapacakları sürece ilgili üniversitenin önerisi ve Yüksek Öğretim Kurulunun kararı ile ay
lıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.» 

MADDE 22. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 41. — Yüksek Öğretim Kurulunca; bu Kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurumları
nın, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yük
seköğretim kurumlarından karşılanacağı, öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ihtiyaçlar 
karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yüksek Öğretim Kurulunca ihti
yaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak 
üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yüksek öğretim Kuruluna bildirirler. Bu görevlendirmeler 
bir yarıyıldan az, dört yarıyıldan fazla olmamak üzere kadroları kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla ya
pılır. 

Bu madde hükümlerine göre veya 40 inci maddenin «b» fıkrası hükmüne göre yapılan görevlendirme
lerde tebligat, işten ayrılma, mehil müddeti ve işe başlama konularında Devlet memurlarına ilişkin hüküm
ler uygulanır. 

Bu madde veya bu Kanunun 40 inci maddesinin «b» fıkrası hükümlerine göre yapılan görevlendirmeler
de, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kay
dıyla görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yarar
landıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu, görev yapa
cağı üniversite bütçesinden ödenir. 

Bu maddede veya bu Kanunun 40 inci maddesinin «b» fıkrasında belirtildiği şekilde görevlendirildikleri 
kendilerine tebliğ edilenlerden kanunî süresi içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bu şekilde 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 635) 



_ 44 — 

(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 16. — 2547 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«b) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, 

kapsam öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra 
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi 
üzerine; Öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği ya
pılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.» 

MADDE 17. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda öngörülen normal eğitim - öğ
retim sürelerine, dört yarıyıl öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında iki yarıyıl, sekiz yarıyıl öğretim 
yapan yükseköğretim kurumlarında dört yarıyıl ve daha uzun süre öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında 
altı yarıyıl, ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok iki ders dışında öğretim programlarını başarılı olarak 
tamamlayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarıyıl ek süre daha tanınır. 

Öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfın da öğrenime başlayan öğrenciler; bu öğrenim başlangı
cından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde, sınıf seçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda 
birinci sınıfta, ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk yan yılın bütün derslerinde başa
rılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları yeri
ne getiremeyere'k öğrenimlerini tamamlayamayan ya da tamamlamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim 
kurumu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarındaki örgün eğitime kayıtlı öğrenciler, Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açıköğretim veya ekstern öğretim programları 
uygulayabilirler. 

Açıköğretim ve ekstern öğretim yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, sınav ve diğer esaslar ile 
açıköğretimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açıköğretim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbirliği 
yapılır.» 
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istifa etmiş sayılanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yüksek öğretim kurumunda yeniden gö
revlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar. 

MADDE 23. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 42 nci maddesinin «d» fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«d) öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Yüksek Öğretim Kurulunda özel ar
şiv tutulur.» 

MADDE 24. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«b) Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kap
sam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra 
kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öne
risi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Millî Eğitim Bakanlığı ile de işbir
liği yapılarak, Yükseköğretim Kurmunca düzenlenir.» 

MADDE 25. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madesinin «a» ve «c» fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«a) Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu kanun
da öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten; önlisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan ku
rumlarda bir yıl; dört veya daha uzun süreli lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise iki 
yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı 
olabilmelerini sağlamak amacıyla iki yarı yıl ek süre da'ha tanınır. 

öğrenciler, bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 
öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse deVam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az iki 

ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava katılabil
mek için, en az ara sınav notu ortalaması ve ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı Üniversiteler
arası Kurulca tespit edilir. Üniversite senatoları ayrıca sınavda başarısız olan öğrencilere, aynı sınav dönemin
de sağlanmak şartı ile bir bütünleme sınavı açılmasına karar verebilirler. Bir dersin devam, ara sınavı, uygu
lama ve sınav şartlarından birini yerine getiremeyen öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere, eğitim -
öğretim programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun uygun göreceği ilk yarı yılda, o 
dersin kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine 
getirilememesi halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir. 

Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğrenimin baş
langıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlar
da birinci sınıfta; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün derslerinde 
başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim 
kurumu ile ilişkileri kesilir.» 

«c) Bu Kanun kapsamına giren yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunun 
tespit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulu kararı ile açık eğitim veya dışardan eğitim (ekstern 
eğitim) veya yaygın eğitim programları uygulayabilirler. 

Açık eğitim ve dışardan eğitim (ekstern eğitim) in yöntemleri, uygulaması, devam, değerlendirme, sı
nav ve diğer esaslar ile açık eğitimdeki öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir. 

Açık eğitim programlarının yayınlanmasında TRT imkânlarından yararlanmak üzere bu kurumla işbirliği 
yapılır.» 
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MADDE 18. — 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 45. — 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen 

sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğ
retim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjanla
ra, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim 
Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir. 

Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile 
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit 
edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle 
yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.» 

MADDE 19. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 46. — Yükseköğretim kurumlarınca her yıl öğrencilerden alınacak öğrenim ve kayıt harçlarının 

yıllık toplamı 300 memur aylık göstergesinin öğretimin başladığı yılın memur maaş katsayısı ile çarpılması 
sonucu bulunan miktarı aşmamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. Harcın kaç taksitte ve 
ne zaman ödeneceğine Yükseköğretim Kurulu karar verir. 

Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye 
Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna yeterli ödenek aktarılmak üzere ödenek konur. Bu harçların 
üniversite bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Ma
liye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazır
lanacak yönetmelikte belirlenir. 

Bu suretle üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal yar
dım tertibinden, kurulacak Öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda toplanan paralar öğrencilerin beslenme, 
kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılır. Fonun sarf ve denetimi ile ilgili ko
nularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hüküm 1er uygulanır. jFondan artan para ertesi yılın fon hesabına 
devrolunur. 

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak harçlarla ilgili esaslar bu maddeye tabi olmayıp, Yükseköğretim 
Kurulunca ayrıca tespit edilir.» 

MADDE 20. — 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesine aşağıdaki (e) ve (f) fıkraları eklenmiştir. 
«e) Öğrenciler üniversitenin laboratuvar, kitaplık, spor, yurt, kafeterya ve diğer tesislerinde üniversite 

bütçesinden saat başına ücret ödenmek kaydıyla, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu, Sendikalar Kanun
ları ve sosyal güvenlikle ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi olmaksızın ve sözleşme ile çalıştırılabilirler. 
Bu ödemelere ilişkin hususlar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 
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MADDE 26. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 45. — 
a) Öğrenciler Devlet yükseköğretim kurumlarına, esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen 

sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğ
retim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrılacak kontenjan
lara, tercih ve puanları göz önünde tutularak yerleştirilir. 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresindeki başarıları Yükseköğretim 
Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yön
temle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir. 

Bir mesleğe yönelik proglamlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirle
necek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile 
çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir. 

b) Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tes
pit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle 
yükseköğretim kurumlarına alınabilirler. 

c) Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı cürümler 
sebebiyle hüküm giyenler Yükseköğretim Kurumlarına giremezler.» 

MADDE 27. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'Madde 46. — Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları harçlar 

öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yük
seköğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. Varsa yabancı dil hazırlık 
öğrenimi dahil her eğitim-öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğ
rencilerden harç olarak alınır. Bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı 
Devlet tarafından ödenir. Bu takdirde 44 üncü maddeye göre öğrencilere tanınan ek öğretim süreleri için de 
Devletçe ödemeye devam edilir. 

öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe karşılanan toplam harç 
miktarına göre tespit edilir. 

Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı Devletçe karşılanmaz. 
Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak 

Bakanlar Kurulunca ayrıca tespit edilir. 
Harçların gereken durumlarda devlet tarafından açılacak kredi ile karşılanması amacı ile her yıl Maliye Ba

kanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere yeterli ödenek konur. Bu harçların üniversite 
bütçelerine gelir kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar, Maliye Bakanlı
ğının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunca hazırlanacak yönet
melikte belirlenir. 

Bu suretle veya doğrudan üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar ve ücretler her üniversite bütçesin
de açılacak öğrenci sosyal yardım tertibinden, kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır. Bu fonda topla
nan paralar öğrencilerin beslenme, kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılır. 
Fonun sarf ve denetimi ile ilgili konularda üniversitelerin döner sermayeleri ile ilgili hükümler uygulanır. 
Fondan artan para ertesi yılın fon hesabına devrolunur. 

MADDE 28. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekil* 
de değiştirilmiştir. 

«a) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğren* 
çilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değer
lendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde okuma salonları, yataklı 
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f) Hazırlık sınıfı dışında, beş yıllık eğitim - öğretim programlarını kapsayan bir sürenin sonunda, tüm 
sınavların başarılmış olması şartıyla, bir yıllık staj dönemlerinde yaptıkları hizmetler karşılığı olarak ilgilile
re yapılacak ödemeler bütçe kanunlarında gösterilir. Bu durumda staj yapan öğrencilere asgarî ücret düzeyin
de ücret ödenir.» 

MADDE 21. — 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine (g) ve (h) fıkraları eklenmiştir. 
«g) Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler bütçeleri tek katma bütçe olarak düzenlenir.» 
«h) Her üniversitede rektörlük bütçe programında yer alan araştırma giderleri Yükseköğretim Kurulu 

kararı ile üniversitelerde açılacak araştırma fonlarına aktarılır. Fonun yönetimi, dağıtımı, denetimi ve düzen
lenmesi rektörün başkanlığında enstitü müdürlerinden oluşan bir yürütme kurulu tarafından yapılır. Üniver
site öğretim elemanları ile doktora öğrencileri tarafından hazırlanan araştırma projeleri bu kurulca değerlen
dirilerek malî ihtiyaçlar karşılanır. Araştırma projelerinde ayrıntılı bilimsel veri hedeflerinin yanında gerekli 
malzeme, hizmet alımları ve araştırmayla ilgili diğer harcamalar belirtilir. Bu projeler çerçevesinde öngörülen 
harcamalar avanslarla karşılanır. Malî hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Her yıl sonun
da fondan artan meblağ gelecek yılın fonuna eklenir. Fonun yönetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tes
pit edilir.» 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci madde birinci fıkrası (a) bendi ile ikinci fıkra aşağıdaki 
şekilde değiştirilerek 3 üncü ve 4 üncü fıkralar eklenmiştir. 

«a) Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve 
bunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile araştırma ve uygulama merkezlerinde ilgili yönetim kurulu 
veya yönetim biriminin önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner ser
maye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile Yük
seköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulrnun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulu
nun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir. Yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı birimlerin döner ser-
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sağlık merkezleri, mediko-sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak, toplantı, sinema ve tiyatro 
salonları, spor salon ve sa'haları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yarar
lanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.» 

MADDE 29. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 52 nci maddesinin «a» fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hu
kuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yüksek
öğretim Üst Kuruluşunun başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından 
atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterinin atanması, ilgili dekan veya müdürün önerisi üzerine rektör 
tarafından yapılır.» 

MADDE 30. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 56. — îşlem ve usuller : 
a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumlan ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her 

türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmî ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılma
sında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur. 

b) Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına makbuz karşılığında 
yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildi
rilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. 

«c) Yükseköğretim üst kuruluşları, Yükseköğretim kurumlan ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler 
tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak 
kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen 
aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü 
vergi, resim ve harçlardan muaftır.» 

d) Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira dahil) bir hakkın ya da menfaatin terkinini gerektiren, mad
dî veya hukukî nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte ya
rar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya da uy
gun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan fazlası için üst ku
ruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Ba
kanlığı karar verir. 

e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan 
bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme ve thale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bun
ların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 nci maddesi- ile 2490 sa
yılı Artırma ve Eksitlme ve thale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

g) 'Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün gö
rüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 31. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Döner sermaye ve araştırma fonu 

Madde 58. — 
a) Döner Sermaye : 
Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversitelerde ve 

bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kuru-
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mayelerinin ilk sermayeleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanının olumlu görüşü üzerine 
Maliye Bakanlığınca gerekli aktarma yapılmak suretiyle sağlanır.» 

«Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin, öğretim 
görevlileri ile araştırma görevlilerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş 
veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim 
üyeleri, öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her öğretim üyesi, öğretim görevlisi 
ile araştırma görevlisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yanödeme ve taz
minat toplamının iki katını geçemez.» 

«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve uygu
ladıkları proje çalışmalarına katkıda bulunanlardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermayeden Yük
seköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yönetim kurulunun 
önerisi ile rektörlükçe karar verilir.» 

«Yukarıda yazılı kişilerin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin ta
mamı üniversitenin veya ilgili birimin araç gereç arattırma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere sarfedilir.» 

MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına y< nelik olmamak şartı ve kanunda gösterilen usul ve esas
lara uymak kaydıyla üniversite ve fakülte hariç yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden 
birini veya birden fazlasını kurabilirler.» 

«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu kurma 
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurulu Başkanlığına sunulur : 

a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin 
hazır bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun her çeşit işletme ve diğer cari masrafların en az % 20'sini kar
şılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna tahsis 
edildiğini gösterir belge, 
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lunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri 
kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst 
kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulunun önerisi ve 
rektörün onayı ile artırılabilir. 

Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürü
tülmesi esasları ve mu'hasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğre
tim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde be
lirtilir. 

Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Mühasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme ve ihale Kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılma
yan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Malî yılın bitiminden başlayarak dörlt ay içinde hazır
lanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a, birer örneği de aynı 
süre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 

Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim üyelerinin katkısı 
ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve di
ğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak her 
öğretim üyesinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat 
toplamının iki katını geçemez. 

b) Araştırma Fonu : 
Üniversitelerde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile rektörlüğe bağlı, o üniversitede mevcut tüm döner ser

mayelerin gelirlerinden öğretim üyelerine ödendikten sonra kalan kısmın en az yarısı ile Araştırma Fonu 
kurulabilir. Bu Fonun gelirleri şunlardır : 

(1) Yukarıdaki esaslara göre her yıl döner sermayeden aktarılacak meblâğ, 
(2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin 

tamamı, 
(3) Üniversite bütçesine konulan araştırma ödenekleri, 
(4) Yıl sonunda Fondan artan meblâğ, 
(5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer gelirler. 
Fonun kullanımı ve yönetimi ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Fonun muha

sebe usulleri ve diğer malî hususlarda, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu usul ve 
esasları uygulanır. 

MADDE 32. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve malî ve idarî hususlar dışında, 
akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu Kanunda gösterilen usul 
ve esaslara uymak kaydıyla, yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden faz
lasını kurabilirler. 

«IBK IMADfDE 3. — Vakıf veya birden fazla vakfın yetkili yönetim organlarının yükseköğretim kurumu 
kurma ile ilgili karar veya kararları Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu yazısı ile birlikte ve aşağıdaki 
belgelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulur: 

a) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin hazır 
bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak yükseköğretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer cari masraflarının en az % 20 
sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna 
tahsis edildiğini gösterir belge, 
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c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimlerin adlarını bildiren bel
ge ile kurumun malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.» 

«EK MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.» 

«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, beş 
kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, bir üyesi 
Yükseköğretim Kurulu, üç üyesi de Vakıf idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi biten üyeler 
yeniden atanabilirler. 

Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Kurul yöneticisine uygun 
gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim 
elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. Yüksek
öğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümle
rine göre diğer görevleri yürütür. 

«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve bu 
kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Va
kıf Yükseköğretim Kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.» 

«EK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan malî ko
laylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.» 

«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yük
seköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet 
Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet Yükseköğretim kurum
larında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğ
retim kurumlarında görev alamazlar.» 

«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim-öğretim esasları öğretim süreleri, öğren
ci hakları (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakımından 'bu Kanun hükümlerine tabidir.» 

«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar Yüksek
öğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.» 

«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim-öğretim dü
zeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uya
rı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» 

«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üniversiteye bağlı olmadan kurulacak yükseköğretim kuru
munda akademik kurul senatoların yönetim kurulu üniversite yönetim kurulunun, en yüksek düzeydeki 
yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.» 

«EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfların 
yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan 'bu Kanundaki esaslar içinde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile 
olur.» 
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c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı birimlerin adlarını bildiren belge ile kuru
mun eğitim-öğretim, malî ve idarî konularda uygulayacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.» 

d) Vakıf Yükseköğretim Kurumunun eğitim-öğretim fonksiyonunu yerine getiremeyeceğinin anlaşılması 
halinde, bu madde ile yükseköğretim kurumuna tahsis edilenlere yapılacak işlemi gösterir belge. 

«fl3K MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açılamaz.» 

«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, en 
az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri vakıf idare uzvu tarafından 
devlet memuru olma niteliklerine sahip ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından beş yıl için seçilir. Mü
tevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. 

Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. Vakıf yükseköğretim kurum
larının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır. Mü
tevelli heyet; vakıf yükseköğretim kurumu yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir, yük
seköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini 
yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygu
lamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür. 

Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınması ile ilgili hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi 
hükmü uygulanır. 

«EK MADDE 6. — Kurulacak yükseköğretim kurumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sa
hip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi hiç bir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına in
tikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.» 

«tEK MADDE 7. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer 
alan malî kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.» 

«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yük
seköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görevlerini yerine getirir. Öğretim 
elemanlarının nitelikleri Devlet Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. 
Devlet Yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış 
kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar.» 

«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim süreleri ve 
öğrenci haklan ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir.» 

öğrencilerden alınacak ücretler Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir. 

«EK MADDE 10. — Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını devlet yük
seköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar malî, 
idarî ve ekonomik konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabidirler.» 

«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim 
düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli 
uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» 

«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından kurulacak yükseköğretim kurumunda akademik kurul, senato
ların; yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulunun; en yüksek düzeyindeki yönetici, rektörlerin yetkisini 
kullanır ve görevlerini yapar.» 

«EK MADDE 13. — Vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi, ilgili mütevelli 
heyetin teklifi veya doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak bu Kanundaki esaslar için
de Yükseköğretim Kurulu kararı ile olur.» 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

«EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz 
önünde tutularak fiziksel yapı, araç-gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

GEÇİCİ MADDE 1. — İzlediği eğitim-öğretim programlarını, 
a) Sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla, 
•b) Ders geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında toplam derslerin dörtte üçünün sınav

larını başarmış olanlara, 
1977 yılında bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler dolayısıyla Yükseköğretim 

Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere, eğitim-öğretim programlarının tümünü iz
leyerek tamamlamış olmak şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki 
sınav hakkı tanınır. Ancak bu gibiler, askerlik tecil işlemi hariç, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımından iti
baren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi olma
dan üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile devamlı statüye geçirilebilirler. 
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(M. G. K.) 
(İhtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

«EK MADDE 14. — Vakrflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları 
göz önünde tutularak yapı ve tesisler, araç-gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular 
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.» 

EK MADDE 15. — Vakıf tüzelkişiliğinin herhangi bir şekilde nihayete ermesi halinde, vakıf yüksek
öğretim kurumu tüzelkişiliği devam eder ve vakıf tarafından yükseköğretim kurumu tüzelkişiliğine tahsis 
edilen hertürlü taşınır ve taşınmaz mal, araç, gereç, malzeme, para ve ekonomik değeri olan haklar yük
seköğretim kurumunun mülkiyetine geçer. 

Bu durumda vakıf yükseköğretim kurumu mütevelli heyeti üyeleri ile yükseköğretim kurumu yöneti
cilerinin seçilmesi yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce bir başka vakfa devredilir. 

Vakıf Yükseköğretim Kurumunun faaliyetlerinin durdurulması halinde durdurulma süresince, kapatıl
ması halinde ise temelli olarak, Kurumun İdaresi Yükseköğretim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek 
veya tamamlamak üzere uygun bir devlet yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir. 

MADDE 33. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının 12 nci bendi aşa> 
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve 13 üncü bent eklenmiştir. 

«s(12) Vakıf larca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları göz önünde tutularak 
gerekli yalpı ve teslisler, araç-gereç, öğrettim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular, 

03) Görevlendirme ve nakil ile ilgili esaslar ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik hu
suslar.» 

MADDE 34. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 24.9.1982 tarih ve 2708 sayılı Kanunla değişik 
geçici 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«30.9. Î982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan 
personelden, 30.9.1983 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrılanlar hakkında, 30.9.1982 
tarihindeki kazanılmış hakları dikkate alınarak iş mevzuatına göre işlem yapılır. Ancak, bu gibilerin 30.9.1982 
tarihi ile emeklilik için başvurdukları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla, 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.» 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel izlemiş olduğu eğitim-öğretim programlarını; 
a) Sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla, 
b) Ders geçme veya borçlu sınıf geçme sistemi uygulanan Yükseköğretim Kurumlarında toplam derslerin 

dörtte üçünün sınavlarını başarmış olanlara, 
1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler dolayısıyla Yükseköğretim 

Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere, eğitim-öğretim programlarının tümünü izle
yerek tamamlamış olmak şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav 
hakkı tanınır. Ancak, bunlar, askerlik tecil işlemi hariç öğrencilik Haklarından yararlanamazlar. 

iBu gibiler başaramamış oldukları bir veya daha çok derslerin sınavına aynı dönemde girebilirler ve bu ders
lerden ikinci sınav haklarını sınavların açılacağı ilk dönemde kullanmak zorundadırlar. Bu derslerden herhan
gi birinden ikinci sınav sonunda da başarısız olanlar diğer sınav haklarını tümüyle kaybederler. 

OEÇtCl MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı statüye veya devamlı statüden kısmî statüye geçmek üze
re bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuran öğretim üyeleri, üniversite yöne
tim kurulunun olumlu görüşü ve rektörün kararı ile statü değiştirebilirler. 
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(Danışma Meclisinin Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 41 inci mad
desi uyarınca görevlendirilenler bu kanunun 15 inci maddesi gereğince görevlendirilmiş sayılıriar. Gerek 
bunlar gerekse 2547 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin b fıkrasına göre görevlendirilenler bu kanunun 
15 inci maddesine göre harcırah alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Gelişmekte olduğu, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen bölge Yükseköğ
retim Kurumlarında toplam üç yıl öğretim elemanı olarak görev yapmış doçentlerin önceki ve kendi ku
rumlarında açık bulunan profesörlük kadrolarına bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beş yıl içinde 
açılacak kadrolara başvurmaları mümkündür. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren dört yıl süreyle, bölüm başkanlığı ve 
daha alt birim yöneticiliklerine, kısmî statüde çalışan öğretim üyeleri de atanabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 2547 sayılı Kanunun 47 inci maddesine bu Kanunun 20 inci maddesiyle ek
lenen (e) ve (f) fıkralarına göre saat 'başına veya asgarî ücret düzeyinde ödenecek ücretler, bu kanunun ya
yımı tarihinden 1984 yılı Bütçe Kanununun uygulanacağı 1 Ocak 1984 tarihine kadar geçen süre içinde 
döner sermayeden, ilgili mevzuatına göre ödenir. 

MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(M. G. K.) 
(thtisas Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

GEÇlOÎ MADDE 3. — Yükseköğretim Kurumları kadro kanunu yürürlüğe girinceye kadar, rektörlerin 
önerisi üzerine, akademik kadrolar ide 657 sayılı Devlet M'emurları Kanununa tabi kadrolar, üniversiteler ve
ya üniversite birimleri arasında Yükseköğretim Kurulu kararı ile nakledilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tıp ve diş hekimliği gibi uygulama alanları, üniversite içinde olmayan bilim 
alanlarında görevli profesör ve doçentler kısmî statüde olmalarına rağmen, 1990 yılı sonuna kadar, bölüm, 
anabilim, anaisanat, bilim ve sanaıt dalları yöneticiliklerine atanabilirler. Ancak bu gibiler, Devlet memur
ları gibi haftalık mesai süresine tabidirler. 

GEÇÎOt MADDE 5. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile yükseköğre
tim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak istihdam edilen öğretmenlerin istihdam süresi 30.6.1984 
tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar, ilgili bakanlığa dönmek için talepte bulunanlar ile yükseköğ
retim kurumlarında istihdamlarına ilgili üniversite yönetim kurulu önerisi ve rektörün onayı ile gerek gö
rülmeyenler; ilgili baikanlıklara kadroları île birlikte iade edilirler veya üniversitesinin önerisi veya doğrudan 
yükseköğretim kurulunun kararı ile bir başka üniversiteye veya bağlı birimlerine kadroları ile birlikte nakle-
dilebilirler. 

Yürürlük 

MADDE 35. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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GENEL GEREKÇE 

BÖLÜM - I 

Türk Standartları Enstitüsü 

1. Kuruluş Kanunu : 
Enstitü, 22.11.1960 gün ve 132 sayılı Kanunla kurulmuştur. Ancak bu Kanunun 4, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu 

maddeleri; Resmî Gazetenin 19.4.1981 tarihli sayısında neşredilen 2449 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 
2. Türk Standartları Enstitüsü Nasıl Bir Kurumdur 
«Türk Standartları Enstitüsü» Tüzelkişiliği olan ve hususî hukuk hükümlerine göre idare edilen bir Kamu 

Kurumu olup, kısa adı ve alameti farikası TSE'dir. (Kuruluş Kanunu Madde - 1) 
TSE herhangi bir Bakanlığa veya Başbakanlığa bağ'ı değildir, tamamiyle Özerk bir kuruluştur. Çalışmaları 

ve hazırladığı Standartlar tüm Bakanlıkları ilgilendirir, üreticilere ve dolayısıyla ülke ekonomisine ve sanayiine 
yön verir. 

3. TSE'nün Başlıca Görevleri 
a) Her türlü Madde, Mamul, Usûl ve Hizmet Standartlarını hazırlamak ve hazırlatmak, bunları Türk Stan

dardı olarak kabul etmek, 
b) Uluslararası düzeyde standart çalışmalarına katılmak ve işbirliği yapmak, 
c) Standardizasyon konusunda üniversiteler ve diğeı ilmî ve teknik kurum ve müesseselerle işbirliği sağla

mak, yayınlar yapmak ve arşivler düzenlemek, 
d) La'boratuvarlar kurmak ve çalıştırmak, 
e) Firmaların istediği ve kamu alımlarında aranan aşağıdaki belgeleri vermek : 
(1) İmalat Yeterlilik Belgesi, 
(2) Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, 
(3) Kalite Bölgesi (Standartı henüz çıkmamış ürünlere) 
(4) Özel Şartlara Uygunluk Belgesi (Bir parti mal için) 
f) Kara Yollarında, seyreden araçların «imal, Tadil ve Mon'taj Projelerini» tetkik ve tasdik ötmek, 

g) Tüm ;bu konularda kurslar ve seminerler düzenlemek ve eleman yetiştirmek. (TSE'nün bu görevleri 
Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde yazılıdır, bazı görevler sonradan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
tebliğleri ile Enstitüye verilmiştir.) 

4. TSE'nün Organları (Kuruluş Kanunu Madde - 4:9) 
a) Genel Kurul (46 Kişi) 
•b) Teknik Kurul (38 Kişi) 
c) Yönötim Kurulu (5 Kişi) 
d) Denetleme Kurulu (3 Kişi) 
e) ihtisas Kurulları (Türk Standartlarını hazırlayan Hazırlık Grupları ve bunlara bağlı Komiteler'dir.) 
5. ihtisas Kurulları : 
Yukartda da açıklandığı gibi, ihtisas Kurulları; Türk Standartlarını hazırlayan Hazırlık Grupları ile 

bunlar 'bağlı Teknik Komiteler ile Uluslararası Standard'izasyon çalışmaları için kurulan Ulusal Komiteler 
ve bir Hazırlık Grubu kurulmasını gerektirmeyen hallerde kurulan Özel Komitelerdsn oluşur. 

a) Hazırlık Grupları ve Çalışma Tarzı : 
Halen Türk Standartlarını hazırlamak amacıyla kurulmuş bulunan Hazırlık Gruplarının sayısı 17 olup 

adları aşağıda belirtilmiştir: (Bunların sayısı ihtiyaca göre ve Genel Kurul Kararı ile artırılabilir.) 
(1) Elektrik Hazırlık Grubu 
(2) Elektronik Hazırlık Grubu 
(3) inşaat Hazırlık Grubu 
(4) Kimya Hazırlık Grubu 
(5) Laboratuvar Hazırlık Grubu 
(6) Makine Hazırlık Grubu 
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(7) Maden Hazırlık Grubu 
(8) Mamul Gıda Hazırlık Grubu 
(9) Millî Savunma Sanayi Hazırlık Grubu 

(10) Metalürji Hazırlık Grubu 
(11) Mühendislik Hizmetleri Hazırlık Grubu 
(12) Ormancılık ve Orman Ürünleri Hazırlık Grubu 
(13) Petrol Hazırlık Grubu 
(14) Petrokimya Hazırlık Grubu 
(15) Sağlık Hazırlık Grubu 
(16) Tekstil Hazırlık Grubu 
(17) Ziraat Hazırlık Grubu 
Bu Hazırlık Gruplarının birer Başkanı ve Grubun yıllık Standart Hazırlayan İş Programına göre genel

likle sayıları 5:10 arasında değişen üyeleri vafdır. Böylece halen 17 Hazırlık Grubunda görev almış Teknik 
Personel sayısı 150 civarındadır. 

Bu Teknik Personelin bir kısmı halen Bakanlıklarda görevli tecrübeli mühendisler, önemli bir kısmı muh
telif Üniversite ve Fakültelerde Öğretim Elemanı, bir kısmı da bunların emeklileridir. 

Hazırlık Grupları Nasıl Çalışır : 
Hazırlık Grupları Başkan ve Üyeleri TSE Yönetim Kurulunca aranır, bulunur, ve kendilerinin kabul et

medi halinde görevlendirilirler. 
Her Hazırlık Grubunun bir yıl içinde hazırlanması gereken Standart konulan, ülke ekonomisinin ihti

yacına göre saptanarak Yıllık İş Programı yapılır ve Genel Kurulun onayı ile yürüdüğe girer. 

Her Hazırlık Grubunun yıllık iş programında, Standardı hazırlanması gereken oftalama 30:50 konu mev
cuttur. 

Hazırlık Grupları bu standartların taslaklarının hazırlanması ve görüşülmesi için Enstitüde part-t'ime 
çalışırlar. Daha doğrusu, akşamları saat 18.00'den sonra (haftada 2:3 gece) toplanırlar. Bu toplantıları için 
kendilerine saat başına 400,— TL Huzur Hakkı ödenir. Bir gecede 2 saat çalışılmış ise ödenecek Huzur 
Hakkı 800,— TL. olup, bu günün şartlarına göre son derece aztlır. 

Bu sebepten Enstitü Hazırlık Gruplarında çalıştırmak için yetenekli Teknik Eleman bulmakta güçlük 
çekmektedir. Çünkü bu kadar az bir ücret karşılığı hiç kimse akşam vakti evini ve çocuklarını bırakarak TSE' 
ne gelip çalışmak istememektedir. Fakat Enstitünün imkanları daha fazla ödeme yapmaya yeterli değildir. 
Ancak bu Hazırlık Gruplarında çalışan kişiler, eserleriyle ülkeye yaptıkları büyük hizmetin idraki içinde; 
zevkle, fedakarlıkla ve gururla TSE'ne gelip çalışmaktadırlar. 

Esasen bütün ülkelerde, o ülke standartları hazırlanırken; özel Sektör, Devlet Sektörü ve Üniversite
lerdeki tüm teknik elemanlardan ve il'im adamlarından yararlanılmaktadır. 

TSE'nün kurulduğu 1960 yılından bugüne kadar hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olan 4000'e yakın 
Türk Standardının her birisi bir ilmî ve teknik eserdir ve bu Hazırlık Gruplarında görev yapan ilim adam
larımızın ve teknik elemanlarımızın eserleridir. 

b. Teknik Komiteler ve Çalışmalar : 
Yukarıda açıklanan 17 Hazırlık Grubu; yıllık iş programının her bir konusu için ayrı bir Teknik Ko

mite kurulması amacıyla Enstitü Başkanına yazılı Öneride bulunur ve Başkanın onayı ile Teknik Komite ku
rulur. 

Bu Teknik Komiteler genellikle 3 kişiden oluşur. Böylece bir yıl içinde 17 Hazırlık Grubuna bağlı yüz
lerce Teknik Komite kurulur ve bu komitelerde görev alan teknik personel sayısı bir yılda 2000:3000 ara
sında seyreder. 

Bu Teknik Komitelerde Hazırlık Grubu Üyeleri de görev alabilir. Fakat genelde, yine Bakanlıklardan, 
Üniversitelerden veya Özel Sektörden bulunan ve güçlükle ikna edilebilen deneyimli teknik elemanlardır. 

Teknik Komitelerin görevi; kendilerine verilen standart konusunun hazırlanıp, getirilip Teknik Kurulun 
onayına sunulma safhasına gelince biter. 
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Teknik Komite üyelerine de, bu çalışmalarının karşılığı olarak; hazırladıkları standart tasarısının her sa-
hifesi için cüzi bir ücret ödenir. 

c. Ulusal Komiteler : 
Halen TSE Uluslararası düzeyde : 
— Yaprak Tütün ile 
— Kuru ve kurutulmuş meyve ve sebzelerin uluslararası standart taslaklarını hazırlamak ve bunların 

sekreterya hizmetini yürütmekle sorumludur. 
Enstitü bu görevi 10 sene önce kendi isteği ile ve kuşkusuz Hükümetin de onayını alarak üstlenmiş olup 

başarı ile yürütmektedir. 
Bu uluslararası standart tasarılarının hazırlanması için kurulmuş bulunan ulusal komitelerde de bazı kamu 

personeli ve üniversitelerimizde çalışan öğretim elemanları görev almış bulunmaktadır. 

Bu şahıslara da, emeklerinin karşılığı olarak, toplantılarda saat başına 400 TL. huzur hakkı ödenmektedir. 

Bu çalışmalar meyanında bulunan; «Yaprak tütün», «Kuru incir» ve «Antep fıstığı» gibi konular Türkiye' 
nin ihracatı yönünden hayatî önem taşıyan konulardır ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

BÖLÜM : II 

YÖK Kanunu ile Ortaya Çıkan Sorun 

1. Yök Kanunu Madde 36 : 
Resmî Gazetenin 6 Kasım 1981 tarihli nüshasında neşredilen YÖK Kanunu 36 ncı madde (a) fıkrası (1) 

inci bendinde aşağıdaki hüküm yer almış bulunmaktadır : 

«Profesör ve doçentler, özel kanunlarla belirlenen görevler hariç, yüksek öğretim kurumlarından başka 
yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmî veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar. 

Üniversite yönetim kurullarının işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalar üniver
sitede sürdürülmüş sayılır. 

Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu birimin döner sermayesine 
gelir kaydedilir.» 

2. Sorun : 
Türk Standartları Enstitüsünün 132 sayılı Kuruluş Kanununda üniversite öğretim elemanlarının standart 

hazırlama çalışmalarında görev alabilecekleri ve ücretlerinin doğrudan kendilerine ödeneceği hakkında bir 
hüküm bulunmadığından; YÖK Kanununun yukarıda açıklanan 36 ncı madde hükmü gereğince, bu öğretim 
elemanlarının Türk Standartları Enstitüsünde, mesai dışı saatlerde de olsa, çalışabilmeleri için, önce üni
versiteler yönetim kurullarının izin vermesi ve bu izin verilmiş olsa dahi bu kişilere ödenen ücretlerin üni
versitelerin döner sermayelerine gelir kaydedilmesi gerekmektedir. 

Ancak, bu takdirde hiçbir öğretim elemanı akşam vakti evini ve çocuklarını 2 - 3 saat yalnız bırakarak 
Türk Standartları Enstitüsüne gelip çalışmak istememektedir. Çünkü 2 saatlik çalışma karşılığı kendilerine ve
rilen 800 TL. ücret, aslında bilhassa kötü hava şartlarında geliş gidiş taksi ücreti kadardır veya kendi özel 
arabası ile gelenler için arabanın masrafı kadardır. Bu öğretim elemanları kendilerine ödenen bu parayı böy
lece esasen sarf ettiklerine göre, üniversite döner sermayesine ayrıca ceplerinden 800 TL. yatırmak zorunda
dırlar. Bu koşullar altında üniversitelerimizde görevli hiçbir öğretim elemanının, Türk Standartları Enstitü
süne (mesai dışı saatlerde de olsa) gelip çalışmayı kabul etmesi düşünülemez. 

Nitekim YÖK Kanununun 36 ncı maddesindeki bu hüküm uygulanmak istenince; yıllardan beri Türk stan
dartlarının hazırlanmasına büyük katkıları olan öğretim elemanları Enstitü ile ilişkilerini derhal kesmiş
lerdir. 
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Bunun sonucu olarak da, Enstitünün kanunen kendisine verilmiş bulunan Türk standartlarını hazırlama 
görevi önemli derecede aksamaya başlamış bulunmaktadır. Çünkü, Türk standartlarının hazırlanmasında gö
rev alan teknik personelin büyük çoğunluğu üniversitelerin öğretim elemanlarıdır. Halen Enstitü bu görevini 
kamu sektöründen bulabildiği teknik elemanlar veya emekliler yardımıyla yürütmeye çalışmaktadır. 

3. Hal çaresi : 
Türk standartlarının hazırlanmasında ortaya çıkan bu önemli sorunun bertaraf edilmesi için, önce YÖK 

Kanununa Türk Standartları Enstitüsü için bir istisnaî hüküm eklenmesi düşünülmüşse de, sonradan bu dü
şünce sakıncalı görülmüştür. 

(Bunun üzerine, YÖK Kanunu 36 ncı madde a fıkrası (1) inci bendinin ikinci paragrafında yer alan «özel 
Kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere» hükmüne dayanarak; 11312 sayılı Türk Standardları Enstitü
sü Kuruluş Kanununun Türk (Standartlarının hazırlanması ile ilgili 9 uncu maddesinde değişiklik yapılması 
uygun görülmüştür. Nitekim, 1312 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yapılması düşünülen değişiklik hakkın
da YÖK Başkanlığının yazılı olumlu görüşleri de alınmıştır. 

YÖK Başkanlığının ekte fotokopisi sunulan bu yazılı görüşünün ikinci paragrafında önerdikleri husus da, 
kanundaki «Teknik Komiteler» yerine sadece «Komiteler» sözcüğü kullanılarak, daha kısa yoldan yerine ge
tirilmiştir. Çünkü «Komiteler» sözcüğü, 132 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlanmış bulunan Yönetme
likte adı geçen ve standart hazırlama ile ilgili tüm komiteleri (Teknik Komiteler, Ulusal Komiteler, Özel 
Komiteler) kapsamaktadır. Böylece Üniversite öğretim elemanlarının bu değişiklikten sonra kendi ihtisasları
na giren tüm standart hazırlama çalışmalarında görev almalarına imkân sağlanmış olacaktır. 

MADDE GEKıEKÇEİSt 

1. Tasarı ile değiştirilen 132 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi, Enstitünün ilmî inceleme ve standart 
hazırlama organı olan «'ihtisas Kurulları» ile ilgilidir. 

2. (Maddenin birinci paragrafında bir değişiklik yapılmamıştır. 
ikinci paragrafın birinci satırında yer alan «Teknik Komiteler» ibaresinden «Teknik» kelimesi çıkarılmış

tır. Çünkü bu Kanun hükümlerine göre hazırlanmış bulunan «TSE Organlar Yönetmeliği» nde; standart ha
zırlama çalışmaları için gerektiğinde «özel Komiteler» ve Uluslararası standartların hazırlanmasında «Ulusal 
Komiteler» de kurulmakta ve bu komitelerde de Üniversite öğretim elemanları görev almaktadırlar. Kanunda
ki «Teknik Komiteler» yerine sadece «Komitelep> denmek suretiyle, «özel Komiteler» ve «Ulusal Komite
ler» de kapsam içine alınmıştır. 

3. Maddenin ikinci paragrafına, «İhtisas Kurullarına bağlı Komiteler de kurulabilir» cümlesinden sonra 
aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir : 

«ihtisas Kurulları ve Komitelerin oluşturulmasında özellikle üniversite öğretim elemanlarından yararlanı
lır. Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan bu elemanlara TSE'ce ödenecek Huzur Hakkı ve ücretler, 
bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.» 

Böylece, YÖK Kanunu 36 ncı madde a fıkrası ı.l) inci bendinde yer alan ve Genel Gerekçede açıklanan 
mahzurlar bertaraf edilerek üniversite öğretim elemanlarının Türk Standartları Enstitüsünde çalışma saatleri 
dışında «Türk Standardı»nın hazırlanması hizmetine yasal olarak katılabilmeleri sağlanmıştır. 

4. Maddenin en sonunda yer alan «Bunların görev ve yetkileri de yönetmelikte belirlenir.» cümlesinde; 
«Bunların kelimesi yerine «Komitelerin» kelimesi yazılarak hükme açıklık getirilmiştir. 

5. Tasarıda son olarak yürürlük tarihi ve (Kanunu yürütecek merci belirtilmiştir. 
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İhtisas Komisyonu Raporu 

T. C. 
Millî Güvenlik Konseyi • 

İhtisas Komisyonu 24 Mayıs 1983 
Esas No.: 2/125 
Karar No. : 130 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

«132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 9 uncu Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiş
tirilmesi ve Aynı Maddeye 3 üncü Bir Fıkra Eklenme ine Dair Kanun Teklifi», ilgili kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinin katıldığı Komisyon toplantısında incelenerek görüşülmüştür. 

Türk Standartlarını hazırlamak üzere, Üniversite öğretim elemanlarının normal çalınma saatleri dışında 
Türk Standartlar Enstitüsünde görev almalarına imkân tanıyan Kanun Teklifi, Komisyonumuzca genel ola
rak uygun mütalaa edilmiştir. 

132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki yö
netmelikle ilgili hükmün, yönetmeliğe atıf yapan diğer fıkra ile birleştirilmesinin uygun olacağı değerlendi
rilmiştir. Ancak, Kanunun, yürürlük tarihinden, yayınla ıdığı tarih olarak düzenlenmesinin daha uygun olaca
ğı düşünülerek, yürürlük maddesi teklif metnine uygun şekilde düzenlenmiştir. 

Yapılan bu değerlendirme ışığında, Kanun Teklifinin başlığı, 1 inci çerçeve maddesi ile değiştirilen 
132 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ve yürürlükle ilgili 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Komisyon Başkanı Üye Üye 
Cumhur EVCİL Kemal YILMAZ Necati ERTÜRK 
Tuğgeneral Kur. Alıb. Kur. Yb. 

Üye 
Ahmet ÖZTEKER 
Kur. Yb. 
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TEKLİF 

132 Sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruhış Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960 
gün ve 132 sayılı Türk Standartları 
Enstitüsü Kuruluş Kanununun 9 
uncu maddesi aşağıdaki şekilde de-> 
ğiştirilmiştir. 

İhtisas kurulları 
Madde 9. — İhtisas Kurulları, 

Türk Standartları Enstitüsünün il
mî inceleme ve standartları hazırla
ma kurullarıdır. Bunlar, Genel Ku
rul kararıyla kurulurlar ve yönet
meliğinde belirtilen esaslar içinde 
görevlerini yürütürler. 

İhtisas Kurullarına bağlı ola
rak Komiteler de kurulabilir. İh
tisas Kurulları ve komitelerin oluş
turulmasında özellikle üniversite 
öğretim elemanlarından yararlanı
lır. Çalışma saatleri dışında görev 
yapacak olan bu elemanlara TSE' 
ce ödenecek huzur hakkı ve üc
retler, bağlı oldukları birimin dö
ner sermayesine gelir kaydedilmez. 

Komitelerin görev ve yetkileri 
de yönetmelikte belirlenir. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Millî 

DANIŞMA MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

18 Kasım 1960 Tarih ve 132 Sa
yılı Türk Standarttan Enstitüsü 
Kuruluş Kanununun 9 uncu Mad
desinin 2 nci Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Aynı Maddeye 3 üncü Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 18 Kasım 1960 
tarihli ve 132 sayılı Türk Standart
ları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 
9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 
maddeye 3 üncü bir fıkra eklenmiş
tir. 

«İhtisas Kurullarına bağlı olarak 
Komiteler de kurulabilir İhtisas Ku
rullarının ve komitelerinin oluşturul
masında özellikle Üniversite ve öğ
retim elemanlarından ve uzmanlar
dan yararlanılır. Çalışma saatleri 
dışında görev yapacak olan bu ele
manlara TSE'nce ödenecek huzur 
hakkı ve ücretleri, bağlı oldukları 
birimin döner sermayesine gelir 
kaydedilmez. 

Komitelerin görevleri ve yetkile
ri yönetmelikte belirlenir, bu yö
netmelik Resmî Gazetede yayımla
nır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 6 
Kasım 1981 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

• « <mmm • • 
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İHTİSAS KOMİSYONUNUN 
TEKLİF ETTİĞİ METİN 

132 Sayılı Türk Standartları Ens
titüsü Kuruluş Kanununun 

17.4.1981 Tarihli ve 2449 Sayılı 
Kanunla Değişik 9 uncu Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 18.11.1960 ta
rihli ve 132 sayılı Türk Standartla
rı Enstitüsü Kuruluş Kanununun, 
17.4.1981 tarihli ve 2449 sayılı Ka
nunla değişik 9 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İhtisas kurulları 
Madde 9. — İhtisas kurulları, 

Türk Standartları Enstitüsünün il
mî inceleme ve standartları hazır
lama kurullarıdır. Bunlar, Genel 
Kurul kararıyla kurulurlar. 

İhtisas kurullarına bağlı olarak 
komiteler de kurulabilir. İhtisas 
kurullarının ve komitelerin oluştu
rulmasında özellikle üniversite öğ
retim elemanlarından ve uzmanlar
dan yararlanılır. Çalışma saatleri 
dışında görev yapacak olan öğre
tim elemanlarına Türk Standartla
rı Enstitüsünce ödenecek huzur 
hakkı ve ücretler, bağlı oldukları 
birimin döner sermayesine gelir 
kaydedilmez. 

İhtisas kurulları ile komitelerin 
görevleri, yetkileri, çalışma usul ve 
esasları yönetmelikte gösterilir. Bu 
yönetmelik Resmî Gazetede yayım
lanır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun, yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu, Ba
kanlar Kurulu yürütür. 




