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Oniversiteler Ortak Kanunu Tasansl
BiRiNCi

BOLUM

Genel Hukumler
Kapsam
Madde 1. Universiteler ve onlara bagh ogretim ve ara~tlfma kurubu Kanun hukumlerine tabidir.

lu~lan

Oniversitenin Tanlm,
Madde 2. Universiteler. Fakulte, Bolum, Kursu, Yuksek Okul, Okul.
Enstitu ve benzeri kurulu~larla hizmet birimlerinden alu~an bilimsel, idar;
ve mali ozerklige ve kamu tuzelki~iligine sahip vuksek bilim, ara~tlfma,
ogretim ve vay,m birlikleridir.
Her universite kendisine bagh ogretim ve ara.tlfma birimleri ile bir
butundur. Bir universitenin genel ozerkligi ve tuzelkisiligi i9inde bu universitevi olu.turan fakulteler de bu Kanun hukumlerine gore tuzelkisilige
sahiptir. Universiteve bag I, diger kurulu~lann tuzelkisilige sahip almas,
Universite Senatasunun karanna bagl,dlf.

Oniversitelerin Gorevleri
Madde 3. Universitelerin gorevleri sunlardlf:
a) C;e.itli kademelerde bilimsel ogretim yapmak;
b) Ogrencilerini bilim anlav,s' kuvvetli, saglam du~unceli aydlfllar
ve yuksek ogrenime dayanan mesleklerle turlu bilim ve uzmanlil( kallan
i9in iyi haZiflanml~ bilgi ve tecrube sahibi elemanlar, Anayasada ifadesini
bulan Turk devriminin ulkulerine bagl' ve mill; karakter sahibi vatandaslar
alarak yetistirmek;
c) Memleketi ilgilendirenler basta almak uzere, butun bilimsel ve
teknik sarunlan 90zmek i9in bilimleri genisletip derinle~tirecek inceleme
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ve ara~t"malar, yapmak, bu 9ail~malarda ilgili milli bilim ve ara~tlrma kurumIan ile yabanci veya uluslararasl benzer kurumlarla i~birligi yapmak;
9) Memleketin turlu vanden ilerleme ve geli~mesini i1gilendiren butUn
sorunlan hOkOmetle ve kurumlarla da elbirligi etmeksuretiyle agretim ve
ara~tlrma konusu yaparak sonu91anm toplumun faydalanmasma sunmak
ve hukOmetge istenecek intelemeleri sonu91andlrarak du;:uncelerini bildirmek;
d) Ara9tlrma ve incelemelerinin sonu91annl gasteren, bilim ve teknigin
i1erlemesini saglayan her turlu yaymlan yapmak;
e) Turk toplumunun genel seviyesini yukseltici ve kamu oyunu aydmlatici bilim verilerini sozle ve yazi ile halka yaymak.

iKiNCi

BOLUM

Oniversitelerustu Kurululjllar,
Devlet Denetimi ve G6zetimi
I. YOKSEK OGRETiM KURULU
Tamm, ve Giirevleri
Madde 4, Yuksek Clgretim Kurulu, universiteler ve diger yOksek
agrenim kurulu~lan arasmda koordinasyonu saglamak ve yOksek agretim
alanmda yeni universite ve diger kurulu$lann kurulmasl, mevcutlann geli$tirilmesi, insangucunun, yatmmlann ve kaynaklann etkili bir ~ekilde kullanllmasl i9in klsa ve uzun vadeli planlar hamlamakla garevli bir kurulu$tur.

Kurulu\,u ve i\'leyi~i
Madde 5. YOksek Ogretim Kurulu. Milli Egitim Bakanmm ba~kan
ilgmda, her universitenin en yetkili organmca profesarler arasmdan iki YII
i9in se9ilecek birer temsilci ile, Kuruldaki universite temsilcileri saYlsl kadar
aym sure ile Bakanlar Kurulunca Devlet Plan lama Te;:kilatmdan, Milli
Egitim Bakanllglndan ve Maliye Bakanllgmdan se9ilerek atanacak uyelerden
kurulur.

Kurul ilk toplantlsmda bir genel sekreter seger.
Genel Sekreter, Yuksek Ogretim Kurulunun Oyesidir. Genel Sekretere
bagJl olarak sekreterlik i;:lerini ve Kurulca verilecek diger gorevleri yurutmek
uzere Milll Egitim Bakanllgmda bir burG kurulur.
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Yuksek Ogretim Kurulu, Millf Egitim Bakamnln daveti uzerine toplanlr. Oyelerin U9te birinin istegi ile toplantl yapilmasl zorunludur.
Yuksek Ogretim Kurulu 9all~ma usulUnu kendisi tayin eder.
II. ONiVERSiTELERi DENETLEME KURULU
Tanlm ve Gorev;

Madde 6. Oniversiteleri Denetleme Kurulu, universiteler uzerinde
Devletin g6zetim ve denetimini saglamak Gzere Ba~bakanhga bagll olarak
9all~an bir kurulu$tur.
Oniversiteleri Denetleme Kurulu, Devletin giizetim ve denetimi giirevini
verine getirmek uzere:
a) Oniversitelerin yetkili organlanndan veya universitelerde gorevli
gerekli gordugu hallerde, yazlil veya sozlu bilgi istemek;

ki~ilerden,

b) Oniversitelerde giirevli ki$iler i9in disiplin veya ceza kovu$turmasl
aelimaslnl yetkili makamlardan istemek. bu konuda yetkili universite organlannca allnan disiplin kararlanna kar,1 Oniversitelerarasl Kuru!a itirazda
bulunmak;
c) Oniversitelerin veya universiteye bagli fakGlte, kurum ve kurulu~
lann idaresine el konulmaslm gerektiren hallerde Bakanlar Kurulunu haberdar etmek;
9) Oniversitelerin i,leyi~i konusunda her yli Ba~bakanllga rapor vermek;
giirev ve yetkisine sahiptir.
Kurulu~u ve i~ley;~i

Madde 7. Oniversiteleri Denetleme Kurulu, Ba,bakan veya giirevlendirecegi bir Bakanln ba,kanllglnda Adalet Bakam, Mill; Egitim Bakam,
Devlet Ba~8·. taraflndan seeilen iki uye ile Yargltay Ceza ve Hukuk Gene!
Kurullannlr. "endi iclerinden sececekleri birer uyeden kurulur. Secimle
gele~ 0,!eb c;: yli i9in secilir.
Kurulun sekreterlik i,leri Ba,bakanllk taraflndan duzenlenir.
III. ONivERSiTELERARASI KURUL
Tanlm ve Gorevi

Madde 8. Oniversitelerarasl Kuru!. Yuksek Ogrenim Pliinlamasl
i9inde, universiteler araslnda koordinasyonu saglamak, universite!erin ogretim uyesi ihtiyaclnl kar,liayacak tedbirleri almak, universite!erin tumunu
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ilgilendiren kanun, tuzuk tasanlannl ve yonetmeliklerihazlrlamak ve bu
Kanunda belirtilen diger i.leri yapmakla gorevli bir kurulu,tur,
Kurulu~

ve i,leyi~i

Madde 9. Oniversitelerarasl Kurul; tum olarak bu Kanuna tabi her
universitenin Rektoru ile Senatosunun u9 yll i9in segecegi iki,er profesorden
kurulur,
Bu Kurula, universitelerin kurulu, Sirasma gore her YII bir Oniversitenin
Rektoru ba,kanlik eder. Kurul toplantllan ba,kanln bagll oldugu universitenin
bulundugu ,ehirde yapllir. Kurul raportarlugunu ova katllmakslzm Ankara
Oniversitesi Genel Sekreteri yapar.
Raportar, kurul tutanak ve kararlannl saklar, bunlann birer ornegini
universitelere ve fakultelere ganderir,
Oniversitelerarasl Kurul Ba,kanm 9agnsl uzerine toplanlr. Gerekli
hallerde her Oniversite Rektaru Kurulun toplantlya 9agnlmaslnl Ba,kandan
isteyebilir.
Oniversitelerarasl Kurul kararlannm birer ornegi Mill1 Egitim Bakanliglna ganderilir, Milli Egitim Bakanl allnan karann yeniden incelenmesini
15 gun i9inde isteyebilir. Oniversitelerarasl Kurul bir ay i9inde aYni konu
iizerinde alacagl karan Bakanllga bildirir, Bu karar. ilgililerin yetkili yargl
mercilerine ba,vurmak hususundaki haklan sakli kalmak iizere, kesindir.

Or;;.ONCO

BaLOM

Oniversitelerin i~leyi~i
I.

ONivERSiTE ORGANLARI

Senato
Madde 10. Senato, Rektarun ba.kanllgmda, ogretim gorevi ba~lnda
bulunan onceki Rektiirden, Rektiir Yardlmcllanndan, Fakulte Dekanlanndan,
. her Fakiilte Kurulunun kendi uyeleri arasmdan u9 YII i9in segecegi iki~er
profesarden ve dogrudan dogruya universiteye veya fakultelere bagiJ her
yuksek okulun. mudurunden kurulur.
Senato, universitenin butununu ilgilendiren kanun ve tuzuk tasanlannl
hamlar ve ayni mahiyetteki yonetmelikleri yapar. Oniversitenin butununu
ilgilendiren i~ler hakkmda karar verir. Fakulte Kurullannm, kursu, bolum,
enstitu, yuksek okul ve diger kurumlann kurulmasl, kaldlfllmasl veya birle~-
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tirilmesi hakklndak: kararlann:; kanun. tUzuk ve v6netmelik tasanlan konusundaki tekliflerini; "8<;im ve bLitge hakkmdaki karar ve tekliflerini incelevip
i~leme kor. Kanun. ;uzuk ve vonetmeliklerle kendisine verilen diger gorevleri
vapar. Bir imtihana bagll olmavan fahri akademik pave ve unvanlar hakkmda
ilgili fakulte orgamndan gelen teklifleri karara baglar.
Fakulte orgen'annm bu kanun hukmunce kesin olanlan dl$:ndaki
karar ve i~lemlerine vapllacak itirazlar Senato taraf:ndan incelenip karara
baglanrr.
Fakultelerin Senato tarafmdan onanmavarak bozulan i~lem ve kararlarr
ilgili organlarca yeniden incelenebilir. ikinci defa Senatova gel en fakulte
kararlan. senato tarafmdan kesin karara baglanrr. Senatonun aldlgl red
kararlarr gerekcesiyle birlikte ilgili fakulteye bildirilir.
yonetmelikler. Senatonun onam:ndan ve Resmi Gazetede yaYlmlanmasrndan sonra v(irurluge girer. Senatolarca hazrrlanan kanun ve tuzuk
tasarrlan gerekgelerivle birlikte Milli Egitim Bakanllglna sunulur.
Rekt6r Senato kararlanm mumkun olan en klsa zamanda cogaltarak
Milli Egitim Bakanllgrna. dekanllklara ve senato uvelerine gonderir. Milli
Egitim Bakanl Senatoca alman bir karann yeniden incelenmesini 15
gun i9inde istevebilir. Senatobir ay i9inde avni konu uzerinde alacagl karan
Bakanllga bildirir. Bu karar. ilgililerin yetkili vargl mercilerine ba$vurmak
hususundaki haklan sakll kalmak uzere. kesindir.
Oniversite Yonetim Kurulu
Madde 11. Universite Yonetim Kurulu. Rektorun ba$kanllgmda. ogretim gorevi ba~rnda bulunan bir 6nceki Rektorle Rektor vardlmcllanndan.
Fakulte Dekanlanndan. dogrudan dogruya universiteve bagll Yuksek Okul
Mudurlerinden kurulur. Kanun. tuzuk ve yonetmelikler hukumlerinin ve
Senato kararlannm uygulanmaslnl saglayacak karar ve tedbirleri allr. Rektorun
gorecegi butun i$lerde kendisine vardlm eder.

Oniversite Yonetim Kurulunun raportorlugunu. ova katllmakslzln. Oniversite Genel Sekreteri yapar.
Rektor
Madde 12. Rektor. universite iigretim uvelerinin bir arada yapacakIan toplantlda U9 VII icin ayllkll profesorler arasrndan salt coklukla se9ilir.
Donem suresi biten Rektor veniden se9ilebilir. Fakat ayni $ahls aradan bir
se9im gecmeden iki donemden fazla Rektorluk vapamaz.

Rektor. universite tuzel ki$iliginin temsilcisidir. Oniversite Kurullarma
eder. bunlann kararlanm uygular. universiteye bag II kurulu;;lar
araslnda duzenli call$maYI saglar.
ba~kanllk
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Rekt6r. DuLin kurulu~;lar uzerinde genel bir denetleme yetkisine sahiptir. Bu Kanunda dekanlara verilmi, olan yetkilerin kullanllmaslnl ve
b6ylece univers;ten;n yonetim ve ogretim i,leriyle bilimsel ara,trrma i,lerinin
geregi gibi yurutulmesini saglar ve bunun i<;in gerekli denetlemeleri yapar_
Gordugu aksakliklan giderecek tedbirlerin allnmaslnJ saglar. Rekt6r. kendi
yetkisinde olan bu i,lemi yapmadlgl takdirde ilgili dekan. miidur ve ogretim
iiyeleriyle birlikte sorumludur. Senato iiyelerinden her biri Rekt6re bu
hususta yazl ile soru sormak yetkisine sahiptir. Rekt6r. bu soruya en ge9
15 giin i<;inde yazl ile cevap vermek zorundadrr_
Rektorlin aylikll
Rektor yardlmcllannl.
dort aday araslndan
toriin tesbit edecegi

profesorler arasrndan se<;ilmi" iki yardimcisl bulunur.
se<;imini takip eden bir ay i<;inde Rektorun gosterecegi
Universite Senatosu seger. Rektor yardlmcllan Reki"leri gorlirler.

Rektor. isi basrnda bulunmadlgl zaman. Rektor yardlmcllanndan birini
vekil brrak". Rektorlin vekilini tayin edemedigi hallerde ogretim iiyeliginde
krdemli yardimci. vekil olarak gorev yapar.
Vekillikle idare altl aydan fazla siirerse veya Rektor se<;im siiresi dolmadan gorevinden aynl"sa. onun se<;im sliresini doldurmak iizere yeni bir
Rektor se9ilir.

II. FAKOLTE ORGANLARI
Fakiilte Kurulu

Madde 73. Fakiilte Kurulu fakiiltenin ogretim iiyeleri ile fakiiltede
ders vermekle gorevli diger ogretim liyelerinden kurulur. Dekanrn daveti
iizerine toplan". Uyelerden ii<;te biri kurulun toplantlya <;agnlmasrnl dekandan talep edebilir. Akademik <;alismalan ilgilendiren hususlar hakkrnda
karar verir, akademik se9imleri yapar. fakiiltelerde yuksek okul, oku!. bolum,
kiirsii ve enstitUlerin kurulmasl, birle"tirilmesi. kaldlnlmasl hakkrnda teklifler
yapar. Dogrudan dogruya faklilteyi ilgilendiren kanun, tuzuk ve yonetmelik
tasanlannr hazrrlaYlp Senatoya sunar. Yonetim Kurulunca havale edilen
konulan sonuca baglar. Kanun, tlizuk ve yonetmeliklerde a9lk<;a yetkili
kllrndlgl hususlarda karar verir.
Yonetim Kurulu

Madde 74. Faklilte Yonetim Kurulu dekanrn ba"kanllgrnda, ogretim
giirevi basrnda bulunan onceki dekanla, dekan yardlmcllanndan ve fakulte
genel kurulunca se<;ilecek u<; profesor ve iki d0gentten ii<; YII i<;in kurulur.
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Yanetim Kurulu, kanun, tOzOk ve yiinetmelikkrde FakOlte Kurulunun
a9rk9a yetkili krlrnmadrgr butun konularda karar verir,::01Zuk ve yanetmelikler
hOkOmlerinin ve lakOlte kurulu kararlarrnrn verine !j8tirilmesini saglayaeak
tedbirleri alrr, dekanrn gareeegi bOtun i~lerde kendisine yardrm eder.
Yiinetim Kurulu agreneilerin yazrlma, 9rkarrlma, ogretim ve imtihanlara
ait alan i~lemleri hakkrnda takdire baglr ve kesin kararlar verir.
Ogretim yardrmerlarrnr veya agrencileri dogrudan dogruya ilgilendiren
konularrn FakOlte Yonetim Kurulunda garu~Olmesinde, bunlarrn karma kuruldaki temsileileri davet edilerek bilgilerine mOracaat olunur.
Yanetim Kurulunun raportarlligOnO ova katrlmaksrzrn Fakulte Sekreteri
yapar.
Dekan
Madde 15. Dekan, FakOlte Kurulu taralrndan lakOltenin aylrklr prolesarleri arasrndan 09 yrl i9in salt 90klukla se,ilir. Danem sOresi biten
dekan yeniden se9ilebilir. Fakat aradan bir se9im ge,medikge ayni ~ahrs
iki don emden lazla dekan olamaz.

Dekan, lakOlte tOzelki,iliginin ve fakOlteye bagll kurumlarrn tOzeltemsileisidir, lakOlte kurullarrna ba~kanlrk eder, kararlarrnr
uygular.
ki~iliklerinin

Dekan, lakultenin genel y6netimini, bolOm, kLirsLi, enstitLi, lilboratuvar,
fakulteye baglr yuksek okul, okul ve diger kurumlarrn duzenli 9alr~masrnr
ve agretim Liyelerine ve yardrmerlarrna verilmi$ alan her turlu giirevlerin
geregi gibi verine getirilmesini saglar ve bunun i9in her zaman gerekli
denetlemeleri yapar. Dekan, denetlemeleri srrasrnda gareeegi aksaklrklarr
gidereeek tedbirlerin alrnmasrnr saglar, Dekan, kendi yetkisinde alan bu
i,lemi yapmadrgr takdirde ilgililerle birlikte sorumlu olur.
Dekan, Fakulte Kurulunun kararlarr ile Yonetim Kurulu kararlarrnl,
mOmkun alan en krsa zamanda 90galtarak butUn ogretim uyelerine gonderir.
Dekanrn ogretim Liyeleri arasrndan seyilen iki yardrmersr bulunur.
Dekan yardrmerlarrnr, dekanrn gostereeegi dort prolesor arasrndan Fakulte Kurulu seger. Bu se9im her dekan se9iminden sonra ve Yonetim
Kurulunun diger uyelerinin se9iminden once yaprlrr.
Dekan yardrmerlarr, Dekanrn tesbit edeeegi

i~leri

garur.

Dekan i$i ba$rnda bulunmadrgl zaman yardrmerlarrndan birini vekil
brrakrr. Dekanrn vekilini tayin edemedigi hallerde agretim uyeliginde krdemli
yardrmer, vekil olarak gorev yapar. Vekillik ile idare altr aydan lazla surerse
9

veva dekan se9im suresi dol mad an gorevinden avnllrsa onun se9im suresini
doldurmak uzere veni bir dekan se9ilir.
Karma Kurul
Madde 16. Fakulte Karma Kurulu, Oekanm ba,kanhgmda U9 prolesor, U9 d0gent U9 ogretim vardlmelsl, U9 iigrenei uveden kurulur.

Karma Kurulun Oekan dl 91ndaki iigretim uveleri Fakulte Kurulu tarallndan her VII Kaslm aVI i9inde se9ilir. Fakulte Karma Kurulunun iigretim
vardimeisl uveleri, lakultenin ogretim vardlmellanmn her VII Kaslm aVI
i9inde vapaeaklan toplanlida se,ilir.
Fakulte Karma Kurulunun ogrenei uveleri, lakultenin butun iigreneileri
taralmdan her Vii Kaslm avmda vapllaeak se9imde, ilgili smavviinetmeligine
gore normal sure i9inde sinavianm ba,arml, ve disiplin eezasl almaml9
ogrenciler arasmdan se9ilir. Se9imler fakulteee duzenlenir ve gizli ovla
var:1l1ir. Se9imlerde uvulaeak diger hukumler vonetmelikte gosterilir.
Karma Kurul her van VII i9inde en az iki dela toplanlr. Karma Kuru!.
Oekanln gerekli gormesi va da kurul uyelerinden en az u9te birinin dekanhga
vazlll olarak ba9vurmasl Olefine olaganustU toplantllar da vapabilir.
Karma Kuru!. lakultenin ogretim ve egitim programlannl, bu programlann uygulanmasma ve vurutulmesine ili,kin sorunlan, asistanlann ve
ogreneilerin 9all,malanm geli,tireeek ve kolavla,trraeak vollan goru,erek
isti 9ari nitelikte kararlar alrr. Kararlar ov 90klugu ile aim". Alman kararlar,
gereken i,lemlerin vapllmasl dilegivle lakultenin vetkili organlanna bildirilir.
Karma Kurulun her toplantlsmda Oekan, bir oneeki toplantlda almml,
kararlar uzerinde ne gibi i91emler vaplldlglnl Kurula bildirir.
Karma Kurulea kabul edilmeven bir tekli!. uyelerinin en az be,te biri
taralmdan benimsenmedigi takdirde, bunlann vereeekieri gerek,eli muhalelet
,erhi Kurul karanna eklenir V8 fakiiltenin yetkili organmm bilg'lsine sunulur.
III, VOKSEK OKUlLAR VEOKULLARIN ORGANLARI
Madde 17. Oogrudan dogruya universiteye veva bir fakulteve bagh
yuksek okul organlan, Ogretim Kurulu. Mudur, Yonetim Kurulu ve Karma
Kuruldur.

Yuksek Okul Ogretim Kurulu okulda ogretim gorevi yapan butGn
prolesor, d0gent ve ogretim gorevlilerinden kurulur. Ogretim sorunlan ile
ilgili konularda alaeagl kararlan tekli! olarak bagh bulundugu Fakulte
Kuruluna veya Universite Senatosuna sunar.
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Yuksek Okul Yonetim Kurulu, MLidurLin ba;;kanllglnda ogretim gorevi
ba$mda bulunan oneeki mudur ile okulun bagll bulundugu FakLilte Kurulu
veva Universite Senatosunun segeeegi Li9 ogretim Livesinden Li9 Vii i9in
kurulur. Bu Li9 ogretim Lives;' meveut olduklan takdirde, okulda asli gorevli
ogretim Liveleri araslndan se9ilir.
YLiksek Okul Yonetim Kurulu, okulun bagll bulundugu fakulte veva
Liniversite kurullannln okulla ilgili kararlannln ieraslnl saglavaeak kararlar
ailr; vLiksek okul ogreneilerinin vazllma, 91kanlma ve imtihanlara ait olan
i;;lemleri hakklnda takdire bagll ve kesin kararlar verir.
Yukarda belirtilenler dl;;lnda vuksek okulla ilgili diger kararlar okulun
bagll bulundugu fakulte veva universite kuruliannea allnlr.
YLiksek Okul MLiduru, okulun bagil bulundugu Fakulte Kurulu veva
Universite Senatosunea ogretim Liveleri araslndan U9 Vii i9in se9ilir. Suresi
biten Mudur veniden se9ilebilir,
Yuksek Okul MudurLi bu Kanunla dekanlara verilmi;; gorevleri okul
bakimlndan verine getirir.
YLiksek Okul Karma Kurulu, Fakulte Karma Kurulu ornegine gore
kurulur ve bunun gordugu i;;leri gorur.
Dogrudan dogruva u,niversite veya fakulteye bagll okullann yonetiminde de bu madde hukumleri uygulanlf,

OOROUNCU

BOLUM

Ogretim Oyeleri
I. GENEL HOKOMLER
Ogretim Oyeleri ve Gorevleri

Madde 18. Universite ogretim uyeleri. universitelerde ogretim uVesi
kadrolannda gorevli universite d0gentleri ve universite profesorleridir.
Universite ogretim uyelerinin nitelikleri. tayinleri, mesleki haklan ve
gorevleri. bu Kanun hukumleriyle bunlara aykm olmayan genel hukumlere
bagildlf.
Ogretim Liyelerinin ba;;ilca gorevleri ;;unlardlf:
a) Universite ogretim kurumlannda bilimsel ara;;lIrmalar ve yaymlar
vapmak;
11

b) Oniversite kurumlannda ders okutmak, pratik 9al.~malan uygulamak, proje haZlrlamalann. ve seminerleri yiinetmek;
c) BiilOmdeki veya kOrsOdeki
olmak;

asistanlann yeti~melerine yard.mc.

9) Haftanrn en az iki gOnO, belli saatlerde iigrencileri kabul ederek
onlara gerekli alanlarda yard.m etmek ve yol giistermek;
d) Oniversiteleraras. Kurulca veya Oniversite ve fakOlte organlannca
verilecek giirevleri ifa etmek.

II. ONivERSiTE DOC;:ENTLiGi
Oniversite Do<;:enti Onvanrnm Kazanrlmas.

Madde 79. "Oniversite D0genti" s.fat., bu Kanunla giisterilen smav.
ba~armakla kazanrlrr. Oniversite d0gentligi srnavrna girebilmek i9in aday-

lardan devlet memurlannda aranan genel

~artlardan

ba$ka $unlar istenir:

a) Srnava girecegi bilim dalinln asH disiplin olarak yer ald.g. bilim
kolu ile ilgili bir fakOlte veya dengi bir yOksek iigrenim diplomasmdan
ba$ka. memlekette Oniversite bilim doktoras. yapml$ veya t.pta uzmanllk
yetkisini kazanml$ bulunmak, ya da yabanci memleketlerde yapml$ oldugu
bilim doktorasl veya ald'gl uzmanllk yetkisinin d0gentlik srnavrna girmeye
yeterli oldugu Oniversitelerarasl Kurulca kabul edilmi$ olmak;
b) Doktor Onvanlnl veya tlpta uzmanlik yetkisini aldlktan sonra srnavrna girecegi bilim dall ile ilgili bir i$de en az iki yli 9ali$ml~ olmak.

Do<;:entlik Smav.

Madde 20. D0gentlik SlnaVI, adaYIn smavrna girecegi bilim dalmdaki Oniversite profesorleri arasmdan. 0 dalda yeter saYlda profesor bulunmad'g' veya bilim dal.nrn ozelligi zorunlu klid.g. takdirde en yakm bilim
nallan profesiirleri arasmdan Oniversiteleraras. Kurulca ad gekrnek suretiyle
kurulacak Oniversiteleraras. jOriler tarafmdan y.lda bir defa yapl"'-_
D0gentlik smav •• yaballc. dil. d0gentlik tezi, kollokyum '·;8 deneme
dersi kademelerinden olu$UI. Bu smavm nasli yapliacagl "OnivBfsite Dogentlik Smav Yiinetmeligi"nde giisterilir.
Slnav. yapilacak yabanci dil. adayrn ba$vurdugu bilim dal. i9in tabii
olarak bilmesi gerekli dillerden ba$kadlr.
Yabanc. dil slnavmda ba$an saglayam.yan adaym istegi Ozerine smav
kag.d. jOri ba$kanr taraflndan kendisine giisterilir. Aday, smav SOnUCU,la
yaz.l. olarak itiraz ederse, bu itiraz Oniversitelerarasl Kurulca incelenip
kesin karara baglanrr.
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D0gentlik slnavlm ba~aranlar "Oniversite D0genti" (invanlnl allrlar.
SlnaVI ba$aramayanlar. yonetmelikte belirtilen slnlrlar i9inde. gelecek donemlerin smavlanna girebilirler.

YabanCl Memleketlerde Allnan Do~entlik Onvanl
Madde 21. Doktor (invanml veya tlpta uzmanllk yetkisini aldlktan
sonra yabanci memleketlerde docent (invan veya yetkisini alml$ olanlar.
en az iki yli bu (invan veya yetki ile yabanci memleketlerde ogretim ve
ara$tlrma kurumlannda 9all$ml$ olmak $artiyle "0 niversite Docenti" saylimak
icin Oniversitelerarasl Kurula ba$vurabilirler. Ba$vurmaYI takibeden ilk
toplantlda Oniversitelerarasl Kurul. Oniversite docentlik slnav jOrileri seciminde uygulanan usGI uyannca bir komisyon kurar. Bu komisyon adaYIn
belgelerini. yaymlannl ve call$malanm inceleyerek bir ay i9inde tahlili bir
rapor hamlar. Oniversitelerarasl Kuru!. mOteakip ilk toplantlslnda bu raporu
mOzakere eder ve adaya "Oniversite D0genti" Onvanlnln verilip verilmeyecegini karara baglar.

Dm,entlerin Tayini
Madde 22. Oniversite ogretim kurumlannda a911acak docentlik
kadrolannda gorevlendirilecekler. Oniversite docenti Onvanlnl alml$ olanlar
araslndan tOzLigOne gore secilerek tayin edilirler.
Tayin i$lemi. FakLilte Kurulunun teklifi ve Senatonun karan Lizerine
Rektor taraflndan yapll".
Oniversite asistanlannln docentlik SlnaV1n1 kazanmalannl takibeden
altinci ay sonunda asistanllk kadrosu ile ili$kileri kesilir.
00gent kadrosuna tayini yapllmaml~ Liniversite docentleri Fakulte
Kurulunun karan ile serbest dersler veya konferanslar verebilecekleri gibi.
Liniversitede ara,tlrma ve ge9ici bir ogretim i$iyle de gorevlendirilebilirler.
Bu hizmetler i9in Liniversite bLitcesindeki ilgili bolLimden kendilerine genel
hLikumlere gore Licret verilebilir.

III. ONivERSiTE PROFESORLOGO
Aranacak $artlar
Madde 23. Oniversite profesorleri. universite docentleri araslndan
"Oniversite Docentlerinin ProfesorlLige YLikseltilmesi Hakkrnda TLizuk"
uyannca se9ilir. Oniversite profesorlugLine secileceklerde aranacak $artlar
$unlardlr :
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a) Oniversite D0genti unvanlnl kazandlktan soma Profes;j~;uG'~-~:H::~ ata-

nbceQ; bilim dall ile ilgili bir i;;te. son bir yliml universitede eylemli do;;entlikte
ge(;i:mi;; olmak ;;artiyle, en az be;; yli; bu ;;art mevc"t olmadlgl takdirde,
en az yedi y,l 9all;;ml;; bulunmak.
b) Oniversite Do<;:enti unvanml kazand,ktan sonraki donemde yaptlgl
9al,;;ma ve yaymlarla ilm; erkini ortaya koymak. Aday <;:all;;ma veya yaymlanndan birini. ya da iizellikle bu maksatla haZlllayacagl bir eseri profesiirluk
tezi olarak belirtir.
c) Oniversite Do<;:enti unvanml kazanllken 20nci madde uyannca
smavml verdigi yabanc, bilim dilinden ba;;ka bir yabanci bilim dilinde
inceleme ve ara;;tllma yeterliginde bulundugunu bir smavla belirtmi;; olmak.
Bu smav, yabancl dilden, ilgili bilim dalmda yazllml;; bir metnin Turk<;:eye
gevrilmesi suretiyle yapli". D0gentlik dil smavlannda ilgililere tan,nml;;
olan itiraz hakkma ili;;kin hukumler, profesorlUk i<;:in yaplian dil smavlannda
da uygulamr. Ancak bu itiraz Fakulte Kurullarma yapllII.
Doktor unvan'fll veya tlpta uzmanl,k yetkisini aldlktan veya aYfll
nitelikte ya da daha ust(jn bir bilimsel unvan kazandlktan sonra yabancl
memleketlerde profesor (jnvan ve yetkisini alml;; olanlar. en az iki YII bu
unvan veya yetki ile yabanci memleketlerde iigretim ve ara;;tllma kurumlannda <;:all;;m';; olmak ve doktor unvan veya tlpta uzmanllk yetkisinin
kazanlimaslndan itibaren yedi YII ge<;:mi;; olmak ;;artlyla Oniversite Profesoru
saYllmak i<;:in gerekli ;;artlan haiz oldugunu tesbit ettirmek uzere Oniversitelerarasl Kurula ba;;vurabilirler. Ba;;vurmaYI takibeden ilk toplantlda Oniversitelerarasl Kuru\, "Oniversite Do<;:entlerinin Profesorluge Yukseltilmeleri
Hakklnda Tuzuk" uyannea bir komisyon kurar. Bu komisyon aday, n belgelerini, yaYlnlanm ve <;:all;;malanm inceleyerek bir ay i<;:inde tahlil1 bir "'por
hazillar. Oniversitelerarasl Kurul muteakip ilk toplantlslnda bu raporu muzakere eder ve adaYln Oniversite Profesiiru unvan,n, almak i9in gerekli
;;artlan haiz olup olmadlgrna karar verir.

Profesorluge Tayin
Madde 24. Profesorluk kadrosuna tayin Fakulte Kurulunun teklifi
ve Senatonun uygun karan uzerine mu;;terek kararla yapllII.
Oniversite profesorlugu i<;:in 23. maddede aranan ;;artlan haiz olan
universite eylemli do<;:entlerine. kadroya baglr olmakslzln. kanun ve tuzuk
hukumleri uyannca "Oniversite Profesiiru" unvanl verilir.
Bu gibi profesiirler. maa;;lanm do<;:entlik kadrosundan almakla beraber.
profesorluk kadrosundan maa;; alan universite profesorlerinin butun hak
ve yetkilerine sahiptirler.
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IV. OGRETiM OVElERiNE iLi$KiN ORTAK HOKOMLER
Ogretim Oyesi Sec;:imi ve Profesorliige Viikseltilme
Madde 25. Oniversitelerde ogretim gorevi
fesorlerin seyimlerinin ne yolda yapllaeagl. kendi
trrmalar i,in gerekii derecede hangi eski veya yeni
"Oniversiteler Ogretim Oyelerinin SeQimleri ve
meleri Hakklnda Tuzuk" de belirtilir.

alaeak do,ent ve praalanlarrnda bilimsel ara$dilleri bilmeleri icabettigi
Prafesorluge Yukseltil-

Emeklilik ve Emeritus Profesorliik
Madde 26. Oniversite ogretim uyelerinin emeklilik ya,l 70 dir. 70
ya,lnl dolduran ve universitede en az 25 YII hizmet etmi, olan profesorler
"EmeritUs Prafesor" 0lurl2r.
65 ya,lnl dolduran ve universitede en az 25 VII hizmet etmi, bulunan
profesorler de, isterlerse, emekliye avrrlrrlar ve Emeritus Prafesor olurlar.
Emeritus profesorler, isterlerse ve ihtiva, da varsa, universitede doktora
ve ihtisas dersleri verebilecekleri gibi ara,trrmalara da katllabilirler, seminer
yonetebil irler.
Sonradan universiteye katllan ogretim uyelerinin daha once resm;
yuksek ogrenim muesseselerinde ge,irmi$ olduklarr hizmet muddetleri
emeritus olmak baklmlndan universitede ge,irilmi, muddet olarak saYIIIr.
Emeritus profesorlere, emeklilik ikramiveleri ile birlikte emeklilik maa,larr ve universite tazminatlarr odenir. Emeritus Prafesorler. Devlet,e isteneeek
raporlarla, ineelemeler, bilimsel ve ogretimle ilgili vaYlnlar, konferanslar.
ara,tlrmalar dl,lnda ueretli resmi veva ozel ba,ka herhangi bir i, goremezler
ve serb est meslek icra edemezler. Aksi halde Emeritus Prafesor slfat ve
haklarr kalkar.

onvanlarrn

Korunmasl

Madde 27. Bu Kanun hukumleri dl,lnda kimseve "Oniversite Dogenti" ve "Oniversite Profes6rLi" unvanl verilemez.
Oniversite ogretim uveleri bu Kanunda vail II sebep ve hukumler dlslnda
gorevlerinden Qlkarrlamazlar ve akademik unvanlarrndan mahrum edilemezler. Ba$ka bir i$e geymek. emekli olmak veya yekilmek, ya da i,ten
,ekilmi, sayrlmak yoluvla ogretim gorevinden avrrlanlar akademik unvanlarrnl tasrrlar.
Yetkisi olmakslzln, yukarrdaki unvanlarr, ogretim uyeligi slfatlnl veya
universite ogretim uyelerine mahsus diger akademik unvanlarr veya univer-
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site, fakulte ve bunlara bagl' kurumlara mahsus unvan ve alametler; kullanmak yasakt,r. Su yasaga ayk,n hareket edenl~r bundan men olunacaklan
gibi haklannda alt' aya Kadar hapis cezas, hukmolunur.

BE$iNCi

BOLUM

Ogretim Yardlmcllan
Tanlm
Madde 28, Oniversite iigretim yard,mcilan, asistanlar. iigretim giirevlileri, arap,rma giirevlileri. okutmanlar, uzmanlar, tercumecilerdir.

Oniversite iigretim yard,mcllannm nitelikleri, tayinleri, mesleki haklan
ve giirevleri bu Kanun hukumleri ile bunlara ayk,n olmayan genel hukumlere
bagl,d,f.
I. ASiSTANLAR
Asistanlarm Tayininde Aranacak $artlar
Madde 29. Asistanl'ga tayin edilebilmek 'ym Devlet hizmetine
girmede aranan genel ~artlardan ba~ka a~ag,daki ~artlar gereklidir:

a) Giirev alacag' bilim dalmm asli disiplin olarak yer ald'g, bilim kolu
i'e ilgili bir fakulte veya doktora yapmaya yetki veren bir yuksek iigrenim
diplomas, aim" olmak;
b) Fakulte Kurulunca seyilecek bir juri taraf,ndan yabanc, bilim dillerinden birini yal'sacag' dalda gerekli bilimsel incelemeleri ve arast,rmalan
yapacak derecede bildigi tesbit edilmek;
c) Fakulte Kurulunca seyilecek bir juri taraflndan y"pll,.'·" bilimsel
<',lavda 'Jasan giistermek;
9) Gorev alacag' bolum veya kursunun gerektirdigi smtlan ,-, ,iz olmak.
Asistanhga Tayin
Madde 30. Yapilan s,navda basan giisterenlerden, giirev alacag,
biilumun veya kursunun gerektirdigi sartlar giiziinunde tutularak asistanl'k
yiinetmeligine giire teklif edilenlerin tayini asag,daki hlikumlere gore
yap,I,r:

Solum veya kursu kurulunca seyilecek aday, Fakulte Yonetim Kurulunun on am, uzerine Rektor taraflndan aday asistan olarak tayin edilir.
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Asistanlann asilliklerinin onanmasl da. en az bir YII aday olarak 9allit,ktan sonra ayni usulle yapilir. GerekJi gorulenlerin adayllk sureleri ayn;
usulle en ,ok bir yd uzatllabilir.
8ir fakulte veya yuksek okulda 0 dalda biilLim veya kursLi yoksa,
ilgili ogretim Liyelerinin yazll, mLitalaalan bolum veya kursu kurulu karan
gibi i~lem gorLir.
Asistanlarm Gorevleri
Madde 31. Oniversite asistanlannln ba~llca gorevleri $unlardlr:
a) Gerekli bilimsel ,all$malan yapmak;
b) 80lum veya kursu kurulunca tesbit edileeek esaslar ,er,evesinde
ogretim uyelerinin gerekli goreeegi ogretim ve uygulamalarda hazir bulunmak. kendisine veri len gorev ile ilgili tereume. inceleme, ara$tlrma. uygulama
ve yayln vazifelerini vaktinde ve duzenli yapmak. ogreneilerin ,all$ma.
ara$tlrma ve uygulamalanna yardlm etmek;
c) Oniversite veya fakulte organlannca verileeek gorevleri yapmak.
Doktor unvanlnl veya tlpta uzmanlik yetkisini alml$ alan asistanlar,
ogretim gorevliligine ili$kin 33. maddedeki $artlar uyannea ba$ka bir universitede veya bagll alduklan universitenin fakulte veya diger ogretim kurumlannda ders vermekle gorevlendirilebilirler.
Asistanlann 0 niversite He ilh,kilerinin Devametme ~art'
Madde 32. Doktora yapmam'$ veya t'pta uzmanllk yetkisini kazanmaml$ universite asistanlan. asilliklerinin onand'gl tarihten ba$layarak
gorevde bulunduklan dort y,l i9inde doktora veya uzmanllk Slnavln' vermedikleri takdirde universite ile ili$kileri kesilir. 8agli olduklan bolum veya
kursu kurullannln yapaeagl gerek,eli teklif uzerine. gerekli gorulenlerin
suresi Fakulte Kurulunca bir defaya mahsus olmak ve bir y,lI a$mamak
uzere uzatl.labilir.
Yukanda belirtilen sure i9inde daktara yapml$ veya tlpta uzmanlik
yetkisini kazanm'$ universite asistanlanndan bolum veya kursu kurullannln
gerek,eli teklifi ve Fakulte Kurulunun karan ile universite i,inde do,entlik
,al'$malanna devamlan gerekli gorulmeyenlerin universite ile ili$kileri kesilir.
Faklilte i,inde dagentlik ,al19mas, yapan asistanlardan doktor unvanln'
veya uzmanllk yetkisini ald'gl t"rihten itibaren bee yil i9inde d0gentlik
SlnaVln' vermeyenlerin durumlan bollim veya kursu kurullannln gerek,eli
teklifi lizerine Fakulte Kurulunca incelenir ve gerekli gorulenlerin suresi
bir defaya mahsus olmak ve iki ydl a$mamak lizere uzatdabilir.
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Bu sure i9inde. d0gent unvanrnl alamayanlann iiniversite ile

ili~kileri

kesilir.
II. DiGER YARDIMCILAR
Ogretim Giirevlileri ve Ara~tlrma Giirevlileri
Madde 33. Oniversitelerin bu Kanun geregince gorevlendirilmi s
ogretim uyesi bulunmayan dersleri i9in ge9ici olarak veya herhangi bir
dersin ozel bir bilgi ve uzmanllk isteyen konulannrn ogretim ve uygulamasl
i9in ge9ici veya sUrekli olarak. baska bir resm1 gorevde 9ali~an veya serbest
meslek sahlbi bulunanlardan·. kendi uzmanlik alanlanndaki 9ali sma ve
eserleriyle tanrnmls kimseler '"Ogretim Gorevlisi'" unvam ile gorevlendirilebilirler.

Bir bolUm veya kursunUn ara~tlrma. inceleme ve deneylerinde yardimci
olarak 9all~tIrIlmak uzere ara~tlrma gorevlileri tayin edilebilir. Arastlrma
gorevlileri i9in asistanllk sarti an aranlr.
Ogretim gorevlileri veya arastlrma gorevlileri FakUlte Kurulunun teklifi
ve Senatonun onaml ile mUnhal ogretim yardlmcisl kadrolanndan biri
karsllik gosterilmek uzere tayin olunurlar. Bunlann gorevlefine son verilmesi
de tayinlerindeki usule baglidlr.
Ogretim gorevlilerine. gerektigi takdirde. Senato karan ile aylik verine
ders saati ba~rna Ucret odenebilir.
Okutmanlar. Uzmanlar. TercUmeciler
Madde 34. Okutmanlar. dil dersleri veya eski dillerde yazlimls metinlerin 90zumlenmesi gibi yardimci ogretim i~leriyle gorevlendirilenlerdir. Bunlar ilgili Yonetim Kurulunun teklifi ve Senatonun karan ile
tayin olunurlar. durumlanna ve genel hUkUmlere gore aylik veva Ueret allrlar.
Okutmanlara. gerektigi takdirde. aY!lk verine Senatoea belirti;,;<ek miktarlar
jzerincien ders saati ba~lna ueret odenebilir.

Uzmanlar. laboratuvarlqrda. kitapllklarda. enstitO, klinik ve dtolyelerde
ogretimle dogrudan dogruya veya dolaYlsiyle ilgili olan ve ozel bir bilgi
veya uzmanliga ihtiya9 gosteren bir i~le gorevlendirilen yardlmcliardlf.
Bunlar ilgili Yonetim Kurulunun teklifi ve Senatonun karan ile tayin olunurlar. Ayllk veya ueretleri genel hUkUmlere gore verilir.
TercUmeciler. sozlu veya yazlil tercUme islerinde ge9ici veya sUrekli
olarak 9allstmlan yardlmcllardlf. Bunlardan fakUltelerde, fakUltelere bag Ii
kurumlarda 9allsanlar. fakulte yonetim kuruliannrn karan uzerine, dogrudan
dogruya rektorlUge bagll kurumlarda 9allsanlar, Oniversite Yonetim Kuru-
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lunu'l karan uzerine, ~:kktiirun anaml ile tayil" alunurlar, Ayllk veya Gcretlen
genGI hukumlew gore verilir.
Yabanc, Uyruklu 'Ogretim Oyeleri ve Yard,mCllan
Madde 35. Universitelerde sozle~me ile gorevlendirilecek yabanc,
uyruklu ogretim uyeleri ve yard,mc,lan Fakulte Kurulunun t8kli!i ve Senatonun onaml ile tayin olunurlar,

Sozlesme surelerinin bitmesi dlsmda bir sebeple islerine son verilmesi
de aynl usule baglldlr, Bunlar, iigretim giirevleri baklmlndan bu Kanunla
ayllkil iigretim uyeleri ve yard,mc,lan i9in kanulmu~ alan hukumlere baglldlrlar.
kisleri Bakanllgmm alumlu mutalilasl bulundugu takdirde aynca Bakanlar Kurulu karan almmadan yabanci uyruklu ogretim uyeleri ve yard,mcllannm tayini yaluna gidilebilir.

ALTINCI

BOL{jM

Oniversite ic;inde Call!jma ve Deneti m
C;:ah~ma

Birimleri

Madde 36. Universite i9inde 9allsmalann biilum veya kursu sistem
i,inde yapllmasl ilgili Fakulte Kurulunun karan ve Senatonun onaml ile
belirlenir.

Tam Giin

C;:ah~ma

Madde 37. Ogretim uyeleri ve asistanlar en az devlet memurlan
i,in kabul edilmis alan gunluk 9allsma suresi kadar bir sure ogretim, bilimsel
arastIrma. inceleme. uygulama ve yonetim giirevleriyle universite organlannca verilen diger giirevlerin gerektirdigi yerlerde hazir bulunmak ve
giirevlerini yerine getirmekle yukumludurler.

Gunluk 9allsma suresinin uygulama tarzl her FakUltede Yonetim Kurulunun tekli!i ve Universite Yonetim Kurulunun anaml ile tesbit ve ilan
edilir.
Resmi 9all;>ma saatleri i9inde universite ogretim uyeleri ve asistanlar
ucretli veya ucretsiz resmi veya iizel herhangi bir is giiremezler. ek giirev
alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Diger ogretim yardlmcllanndan
ayllkla tayin olunanlar da yukandaki esaslara tabidirler.
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Yurt it;:inde ve D.~mda Gorevlendirme
Madde 38. Oniversite ogretim Oyelerinin. 47 nei madde d.,mda.
Oniversitenin ba,ka bir fakOltesinde veya Oniversiteye bagl. diger ogretim
kurumlannda veya arzusuyla ba~ka bir ogretim kurumunda ders vermek.
seminer veya uygulamalt 9alt"ma yapmakla gorevlendirilmesi ilgili kurullann
teklili ve Oniversite senatosunun karan ile olur. Bagl. oldugu Oniversite
i9inde bir ogretim Oyesinin gorevli oldugu ders. seminer ve uygulama
sOresi haltada alt, saati a,t'g' takdirde ek ders Ocreti odenir. Bu halde ve
Ocret odenecek diger durumlarda saat ba~ma verilecek ek ders Ocreti
gorevin ifa edilecegi fakOlte veya Oniversitenin veya kurumun yonetim
kurulunca tayin edilir ve 0 kurulu, bOtgesinden odenir.

Oniversite ogretim Liyelerinin veya asistanlann ve tam gOn 9all,ma
esasma tabi diger ogretim yard,mcllannm Liniversiteler d'~mda resmi bir
'"Ie gorevlendirilmesi. gorevin bir kanunla ongorOlmu, olmasma ve gorevlendirme hususunda FakUlte Yonetim Kurulunun mOtalilas. almd,ktan sonra
Oniversite Senatosunca karar verilmesine veya gorevin yarg' organmca
istenmesine bagl,d,r.
Ogretim Ovelerinin Oniversiteden odenek almaks,zm yurt i9inde ve
d"mda kongre. konlerans. seminer ve benzeri bilimsel toplantllarla. bilim
ve meslekleriyle ilgili diger toplantllara katllmalanna. ara,t,rma ve inceleme
gezileri yapmalanna. ara,tJrma ve incelemenin gerektirdigi yerde bulunmalanna bir haltaya kadar dekanlar. onbe!) gOne kadar rektorler karar verebilirler. Onbe!) gOnO a!)an veya odenek verilmesini gerektiren haUerde FakOlte
Yonetim Kurulu karan ve RektorOn onaml gereklidir.
Yukandaki I'kralar uyannca gorevlendirilenlerin yapacaklan yolculuklarla Oniversite i~leri i9in yap,lacak yolculuklarda gorevlilere hakiki yol
masraflan ve gOndelikleri ile ara,tlrma ve incelemenin gerektirdigi masrallann gergek tutan odenir.
Odeme. Oniversite hesabma gorevlendirilenlere universitelerce. ba,ka
kurum hesab,na gorevlendirilenlere ilgili kurumca yaplilr. Gorevlinin ayl'k.
tazminat ve diger odenek haklan saklld,r.
Yukandaki I'kralar uyannca Oniversite hesabina yurt d,!)mda gorevlendirilecek ogretim Oyelerine verilecek yolluklar hakiki yol masrallan
odenmek ve gOndelikleri yurt dl!)ma gonderilen devlet memurlanna verilen
gundeliklerin ayn, olmak Ozere genel hOkOmler gergevesinde odenir. Bu
tarzda Oniversite hesabma yurt d"ma gonderilecek ogretim Oyelerinin
gonderilme !)artlan ve usulleri Senatolarca yonetmelikle duzenlenir.
Doktor unvanml veya t'pta uzmanllk yetkisini kazanm" asistanlann
yurt d,!)mda gorevlendirilmeleri de bu madde hukumlerine tabidir. Diger
ogretim yard,mcllanna genel hOkOmler uygulan,f.
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Oniversitelerin Uvgulama Alanma Yard,m,

Madde 39. Oniversite d[,ondaki kurulu, veya ki,ileree universitelerden veva fakLiltelerden talebedileeek ilm) mutaliia. proje, ara,tlfma,
tahlil. muayene ve benzeri hizmetler bu konuda yapilaeak yonetmelik
esaslanna bagl[ olmak Lizere universite i9inde veva hizmet;n gerektirdigi
verde gorulebilir. Su hususta allnaeak ueretler fakulteler doner sermayelerine
gelir kaydedilir. Hizmeti yapanlara verileeek Lieretin tabi 0laea9' esaslar
doner sermaye yonetmeliginde belirtilir.
Bilimsel Denetim

Madde 40, Ogretim uyelerinin bilimsel bak[mdan denetlenmeleri,
onlann yay[nlan Lizerinde olur. Her ogretim UVesi bilimsel ara,tlfmalannln
sonuclann[, ders notlannl, bilim ve muraeaat kitaplannl, yurt icinde veya
dl,ondaki bilimsel kongrelerde yaptlgl teblig veya ilm) mudahaleleri bagll
oldugu fakultenin yaYlnlan arasonda veya ozel olarak yaYlmlamak ve bunlardan birer nLishas[n[ dekanllga ve rektorluge vermek zorundadlf. Mali
imkiinslZllk yuzunden yaYlmlanmayan eserlerin daktilo ile yazilml, birer
kopyasl verilir. Eser sahibine Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun tanldlgl
haklar saklldlf.
Her ogretim uyesin;n bilimsel yaYlnlan i9in, ilgili lakulte dekanllgonda
ve rektorlukte ozel birer ar,iv tutulur.
Her kursunun ve her bolumun ogretim, seminer, bilimsel ara,tlfma
ve yayon cali,malan her yilln Nisan ayl ieinde bolum veya kursu ba,kanlannea bir raporla dekanl[ga bildir;lir. Solum veya kursu ba,kanlannln
bu raporlanna kursu ogret;m uye ve yardlmellannln ki,isel call,ma raporlan
da eklenir. Sutun bu raporlar MaYls aylnon ilkyansl icinde yaptlaeak Fakulte
Kurulu toplantlslnda goru,ulur ve oylanlr. Silimsel cah,malan genel kurulea
yeterli gorulmeyen ogretim uye ve yardtmeilannln durumu dekan tarallndan
Senatoya bildirilir. Senato ilgili ogretim uyesin;n ya da yardlmelslnln durumunu kuraeagl bir komisyona ineeleterek, bunlar hakkinda 60 Inel maddenin
(e) ya da (9) bendinde yer alan disiplin eezalanndan birini verebilir.
Sir ogretim uyesi veya yardlmelsl hakklnda fakultesince iki defa yetersizlik karan allnmas[ ve Senatonun da uete iki cogunlukla karar vermesi
halinde 60nel madden in (e) bendi uygulanlr.

D0gentlik Jurileri ve Profesiirluk Komisyonlan Raporlannon
Aleniligi

Madde 41. Oniversite Docentligi ve Oniversite ProlesorlugLi unvanlannln verilmesine ili,kin' juri veya komisyonlarea hamlanan ki,isel ve
ortak raporlann birer ornegi. aday talep ettigi takdirde kendisine verilir.

21

Doc;;entlik ve profRSQ{iUk takdim tezi ile birlikte ~apor;ar VB
Y')r' kararlan. isteyenlerin inceleyebilmesi 19tn fakulte
bulundurulur.

YEDiNCi

ve komiskC;:up~13nesinde

SOLOM

Oniversite Tazminatl ve Makam Odenegi
Oniversite Tazminat.
Madde 42. Bu kanun hukumlerine gore, universitelerde veya bir
universiteye bagll olmayarak a911mls fakultelerde veya bunlara bagli kurumlarda ayllkla gorevli ogretim uyelerine ve tam gun 9alisan ogretim yardlmeilanna ayllklanndan ve rektorluk, rektor yardlmelligl, dekanllk, dekan
yardlmeillgl, yuksek okul veya enstitU mudurlugu, liiboratuvar sefligi gibi
universite icinde allnan ueretli yonetim hizmetlerine ait ek tazminatlardan
ve ek ders veya konferans ueretlerinden baska her ay ayllklannln yuzde
yetmisbesi tutannda "Universite tazminatC odenir.
Makam Odenegi
Madde 43. Her ay rektorlere ayllklannln yuzde ellisi, rektor yardlmellanna ve dekanlara ayllklannln yuzde klrkl, dekan yardlmeilan ve yuksek
okul mudurlerine ayllklannln yuzde otuzu tutannda makam iidenegi verilir.

SEKiziNCi SOL OM

Yen; OniversiteJer, Fakulteler ve Bunlara Yardlm
Yeni Oniversiteler ve Fakiiltelerin Kurulmasl ve ilk Tayinler
Madde 44, Yeni universiteler ve fakulteler yuksek ogretim planlamasl cercevesi icinde kurulabilir.
Oniversiteler ve bir universiteye bag" olmayarak acilaeak fakulteler
bu Kanun esaslanna gore kanunla kurulur.
Bir universite icinde yeniden fakulte, yuksek okul ve okul acilmasl,
fakultelerin veya okullann birlestirilmesi, ya da kaldmlmasl Senatolann
teklifi ve Mill; Egitim Bakanln'" onaml ile yapl"r.
Oniversite ve fakulteler, kendilerine bagll olmak uzere yeni enstituler.
bilim, arastlrma, ogretim ve yaYlm kurumlan acmaya yetkilidirler. Bunlann
yonetim sekilleri bagll olduklan universite veya fakulteleree belirtilir. Gerekenlere ilgili universite Senatosu karan ile tuzelkisilik verilebilir.
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Su madde uvannea a<;ilaeak fakulte, vuksek okul, oku!, enstiW ve
kurumlardan veni odenek ve kadro alrnmasrnl gerektirenler i9in. genel
usuliere uvulUL
Sir universite i<;inde a<;ilaeak veni fakultelerin kurulu~unda malan
ile goreviendirileeek ogretim uveleri senatolann, veni bir universitenin
veva bir universiteve bagll olmavarak a<;ilaeak fakiiltelerin kurulu~lannda
istekleri ile ilk goreviendirileeek ogretim iivelerL Yiiksek Ogretim Kurulunun
talebi ve Universitelerarasl Kurulun se9imi ile tavin olunurlar.
Yeni Oniversite ve Fakultelerin Faalivete Gec;:mesi
Madde 45, Siri profesor olmak iizere en az Vedi ogretim iivesi
bulunmadlk<;a bir fakultenin kurulu~u tamamlanmls savilmaz ve 0 fakiille
faalivete ge<;emez. Su vedi ogretim iivesinden biri profesor olmak iizere
en az dordunun 0 fakUite kadrosuna ayllkll ogretim liyesi olarak tavin edilmi;;
olmasl veva 47nei maddenin birinei flkrasl uvannea u<; sene sure ile kadrosuvla nakledilmi~ olmasl ~arttlr.

Diger ogretim uveleri 47 inei maddenin ikinci flkrasl uvannea gorevlendirilmis olabilir!er.
En az iki fakulte faalivete ge9medikge bir universite kurulu;;unu tamamlamls olmaz.
Yeni Kurulan FakGlte ve Oniversitelerin OrganlarJ
Madde 46, Kurulu~unu tamamlaml~ fakultelerin dekan ve vonetim
kurullan avllkll ve gorevli biitUn ogretim uvelerinden kurulu Fakiilte Kurulunea se<;iliL ilk vbnetim kurulu, dekanrn ba~kanllgrnda Gn az U9U fakiilte
kadrosuna avllkll olarak tavin edilmis veva u<; vii i<;in kadrosuvla fakulteve
nakledilmi~ olmak uzere vedi ogretim uvesinden kurulur.

Sir universiteve bagll olmavan fakultelerin dekanlan rekt6r1ere, vonetim
kurullan universite ,/onetim kurullanna, fakulte kurullan senatolara bu
Kanunla verilmi~ q"mvleri kendi fakulteleri i<;in vaparlar.
Ogretim Dyes; Yardlml
Madde 47, Unlversite bgretim uvelerinden herhangi birini, muvafakatl alrnmak ~artlvle, ilgili fakulte kurullannln tekli! ve kararlanvle ba~ka
universitelerin veva fakiiltelerin ogretim ve vonetim hizmetlerinde u<; VIII
asmamak uzere kendi kadrolan ile naklen gorevlendirmeve iiniversite senatolan vetkilidir.

Yeni universite ve fakultelerin ge~itli bilim dallanndaki ogretim iivesi
ihtivacI, Universitelerarasl Kurulun her vilrn Nisan aVI toplantlsrnda ileriki
VII i9in tespit edilir.
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ihtiVa, duvulan iigretim uvelerinin bilim dall ve adet itibarivle istanbul.
Ankara ve izmir'de kurulu universitelerden veva geli,mi, diger liniversitelerden hangi oranda kar,llanacagl da kararda belirtilir. Bu kararlar uvannca
universitelerden temin edilecek iigretim liveler;, ilgili fakulte kurulunun
goru,u alrnarak a,agldaki esaslara gore. bir ders VIII idn Senatoca se,ilir.
$u kadar ki. bir vllda bir van VII okutulan dersler i,in giirevlendirme suresi
bir van Vlldrr.
Bir ogretim Uvesinin gorevlendirilebilmesi i9in baglr bulundugu fakliltede soz konusu bilim dalrnda birden ,ok ogretim liyesinin bulunmasl ve
geri kalan ogretim livelerine du,ecek ders, seminer ve uvgulamall ,all,ma
vukunlin her iigretim livesi i9in haftada on saati a,mamasl ,arttrr.
Giirevlendirmede iigretim uveliginde kldemi az olanlardan ba,lavan
bir slrava uvulur. Bir iigretim uvesinin arzusu tercih sebebidir.
Yukanda belirtilen tarzda veni kurulan universite veva fakliltelerde
gorev if a etmi, ogretim liveleri aradan be, VII ge9medik,e ve srra tamamlanml, olmadlk,a arzusu dl,rnda veniden giirevlendirilemez.
Yeni universite veva fakultelere ogretim giirevlisi tavini veva 38.
madde uvannca dersle giirevlendirme imkanlan saklldrr,
Yeni Kurulacak Oniversitelere Ogretim Oyesi Yeti~tirilmesi
Madde 48. Yeni kurulacak liniversiteler i,in ogretim livesi veti,tirmek uzere mevcut universitelere ek kadrolar tahsis edilir. Bu kadrolann
kullamlmasl ile ilgili esaslar Oniversitelerarasl Kurul taraflndan hazrrlanacak
bir viinetmelikle belirtilir. Bu kadrolara atanan asistanlar doktora vaptlktan
sonra kadrolanvla birlikte ilgili bulunduklan veni universiteye nakledilirler.

Yeni Oniversitelerde Hizmet Odenegi
Madde 49. Yeni universite veva fakultelerde kadroya bagll olarak
gorev yapanlar ile 47. madde uvannca en az bir ders VIII veva van VII kadrova
bagll olmakslzrn surekli gorev if a edenlere v~rilecek "Yeni Oniversiteler
Hizmet Odenegi" her veni unive'rsite veya fakultenin kurulu, kanununda
belirtilir.

Askerlik Gorevinin Bir SOresinin Yeni Oniversitelerde
Ge~irilmesi

Madde 50. Oniversite ogretim uve ve vardlmcllan askerlik gorevlerinin egitim devresi dl,rnda kalan klsmrnl. talep ve ihtiya9 bulundugu
takdirde Ankara. istanbul ve izmir illeri dl,rndaki universite ve fakultelerde
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ogretim ve araetlrma hizmetlerine katdarak vapariar. 8uniara askeriik gorevleri dolavrsivle aldrklarr maas ve i:ideneklerden avrr bir i:ideme vaprlmaz.
Bu gibiler universite rekti:irlerinin talebi uzerine Mill1 Savunma Bakanlrgr
tarafrndan giirevlendirilirler.

DOKUZUNCU BOLUM

Memurlar ve Hizmetliler
Rektorliik ve Fakiilte Orgutleri
Madde 51. Her universitede rekti:irun emrinde ve universite vi:inetim
i:irgutunun basrnda bir genel sekreter ile hizmetlerin gerekli krldrgr mudurler
ve bunlann maivetlerinde bura ve ie hizmet islerini vapmak uzere memur
ve hizmetliler bulunur.
Bu memur ve hizmetliler arasrndaki isbi:ilumu Rekti:irun onamrndan
sonra uvgulanmak uzere genel sekreterlerce yaprllr. Savmanlrk. zatisleri.
vazr isleri ve kitaplrk mudurlukleri drsrnda yeni mudurlukler Universite
Ybnetim Kurulu karan ile kurulabilirler.
Her fakultede dekanrn emrinde ve fakijlte vi:inetim i:irgutUnijn basrnda
bir fakulte sekreteri ve maiyetinde bUra ve ie hizmet islerini vapmak uzere
geregi kadar memur ve hizmetli bulunur. Bunlar arasrndaki isbi:ilumu.
dekanrn onamrndan sonra uvgulanmak ijzere fakijlte sekreterligince vaprllr.
Bir universiteye baglr olmavan fakultelerle. baglr oldugu universitenin
bulundugu sehir drsrnda kuru Ian fakijltelerde hesap ve muhasebe isleri
bijrosu bulunur.
Universitelerde teknik. saglrk. avukatlrk ve uzman sekreterlik gibi
hizmetler iein si:izlep'1e ile personel ealretlrrlabilir.

Rektorliik va F"kiilte Memur ve Hizmetlilerinin Tavinleri
Madde 5.2. Un,· .':::s;te renel sdkreteri ile mL"iciurler, Oniversite Yonetim Kurulunun teklifi iizerine. fakijlte sekreterle,i ise Fakijlte Yi:inetim
kurulunun teklifi ijzerine Rekti:ir tarafrndan tayin olunurlar. Universite
genel sekreteri ile fakijlte sekreterlerinin vijksek i:igrenim diplomasrna sahip
olmalarr sarttrr.
Savmanlrk isleri mudurleri Malive Bakanlrgrnrn teklifi ve Rektiirun
onavr ile tavin olunurlar.
Avlrklr memurlarrn tavinleri fakultelerde dekanlarrn. Universite merkez
i:irgijtijnde genel sekreterin teklili ijzerine Rektbr tarafrndan yaprllr.
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H;zmetl;lerc'en rekti),luge bagh olanlan, genel sekreter;n ;nhasl lizer;ne
Rektor; fakultelere ba['!! Gian!ardan kursu ve enstituler hizmetlilerini, kursu
baekam veya enstitu muderlerinin teklifi uzerine dekan; digerlerini dogrudan
dogruya dekanlar tayin ederler.

Ozluk Haklan
Madde 53, Oniversite ve fakultelerle bunlara bagll kurumlarda
9allea" memur ve hizmetliler hakklnda bu Kanun ile belirtilen hukumler
dl,!lnda kadro tahsis;, tayin, naki!. ayllk, yolluk, emeklilik ve disiplin ie'eri
baklmmdan genel hukumler uygulamr.
Aynea universite genel sekreterlerine ayligmm yuzde yirmisi, fakulte
sekreterlerine ayllgmln yuzde onbeei tutarlnda makam odenegi verilir.

ONUNCU

BOLUM

Ogretim ve Ogrenciler
Oniversitelere Giri~ ve Oniversite Ogrenciligi
Madde .54, Oniversitelere giri e, insangueu pliinlamasl, universitelerin kapasiteleri ve ogreneilerin yetenekleri dikkate almarak Oniversitelerarasl Kurulea duzenlenir.
Turlu bilim ve uzmanllk kollannda bir meslek ve diploma sahibi olmak
19m universite kurumlanndan birinde, Ogretim ve Smav Yonetmelikleri
uyannea kesin kaYlt ielemini tamamlayarak veya kaydlnl yenileyerek ogrenim
yapanlar universite ogreneileridir.
Y6netmelikleri uyannea doktora veya uzmanllk 9all,!masl yapanlara
"doktora veya uzmanllk" ogreneisi denir,

Ogretim
Madde 55, Oniversitelerde, fakulte ve diger kurumlarda ogretim,
Fakulte Kurullannea haz"lanan ogretim plilnma ve bu plandaki Slra ve
'!artlara gore Ogretim ve Sinav Yonetmelikleri uyannea yapll",
Ayni meslek ve bilim dallannda ogretim yapan farkll universiter kuruIUelar arasmda yatay ve dikey ge9ielerin ne yolda yapilaeagl, universitelerin
goru,leri almarak ve bu kurulu,!lar araslnda ogrenei daglllmi dengesi ile
sosyal ,artlar gozonunde tutularak Oniversitelerarasl Kurulea duzenlenir.
Ayni meslek ve bilim dallannda ogretim yapan farkll universiter kurulu;;larda ogretim, metod, kapsam ve ogretim suresi bakimmdan benzerlikler
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olmasl ve boyle bir jgrenimden sonra kazanllan unvanlann ayni veya
kazanilan haklann e9d"9"~ olmasl hususu Universitelerarasl Kurulea duzenJenir.

Qgrencilere Yard,m

Madde 56. Universite Senatolan, but,eleri odeneginden lisans,
lisans ustu ve doktora veya uzmanllk ogreneilerine yapilaeak her Wrlu
yardlmlarda uvgulanaeak esaslan koymava yetkilidir. Senatolann bu konudaki kararlan, fakulte veya yuksek okul vbnetim kurullannea uvgularm,
Devlet adlna universitelerde yatlll veva burslu olarak vetistirileeek
ogreneilerin sayilan ve genel sartlar dlsmda aranaeak ozel kabul sartlan,
universitelerin dusuneeleri de almmak suretivle her YII ilgili bakanllklarla
Milli Egitim Bakanilgl araslnda kararlastmllr ve universitelere ogrenei yazllmasl baslamadan en az bir ay once bildirilir.
Yatil, veya burslu olarak Devlet,e universitelerde okutulan ogreneilerin
yazilma, lilboratuvar, tasdikname, smav, diploma ve sair har, ve ueretleri
ilgili bakanllklar veva idareleree odenir.
Devlet universitelerle i,birligi vaparak ogreneilerin sagllk, bannma,
beslenme, dinlenme, bo, zamanlann! degerlendirme gibi SOSVal ihtiya91annl
karsilamak uzere sagllk merkezleri. yurt binalan, ogrenei kantin ve lokantalan,
toplantl, sinema ve tivatro salonlan, spor salon ve sahalan, kamp yerleri
temin eder ve bunlardan ogreneilerin en iVi ,ekilde yararlanmalan i9in gerekli
tedbirleri allf.

Oers Kitaplarrnrn ve Teksirlerinin Bas.lmasl

Madde 57, Ogretim uve ve yardlmellanmn ders kitaplan ve teksirleri ilgili universiteler, fakulteler ve yuksek okullarea bastlnllf ve ogreneilere
indirimli fiyatla satillf, Ders arael olarak kullanlian kitap ve teksirleri ogretim
uve ve vardlmellan kendi hesaplanna bastlfamazlar, Bu konuda uvgulana·
eak esaslar ve odeneeek telif haklan avn bir yonetmelikle belirtilir, Bu vonetmelik uvannea odeneeek telif haklan gelir vergisinden muaft",
Ba~arrslz Qgrenciler

Madde 58, Bir ogrenei, kural olarak, universite igerisindeki ogrenimini, i9inde bulundugu ogretim kademesi i9in bngbrulen normal ogretim
suresinin en fazla vansl kadar ek bir sure igerisinde bitirmekle yukumludur.
Bu sure igerisinde ogrenimlerini. ilgili yonetmeliklerin belirttikleri mesru
ve makbul bir sebep olmakslzln, tamamlayamayan veya tamamlayamavacaklan anlasllan ogreneilerin universite ile iliskileri kesilir.
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ONBiRiNCi BOLUM

Disiplin ve Ceza i~leri
Uygulanacak Hiikiimler
Madde 59. Ogretim uye ve yardlmcllarr ile universite veya takultelere bagll alarak kuru Ian ogretim ve ara,tlrma kurumlarrnda ogretim ve
ara$tlrma gorevi alanlann ve memurlann disiplin i,lerinde bu Kanun ve
Devlet Memurlan Kanunu hukumleri, ogrencilerin disiplin i,lerinde bu
Kanun ve Ogrenci Disiplin Yonetmeligi hiikiimleri uygulanlr.

Ogretim Oyelerine ve Ogretim Yardlmcllanna Verilecek
Disiplin Cezalan
Madde 60. Oniversite ogretim iivelerinden ve ogretim vardlmclianndan bu Kanun geregince yukiimlii alduklan odevleri uygun yalda verine
getirmevenlere veya meslek vakar ve haysiyetine uvmayan hareketlerde
bulunanlara a~agldaki disiplin cezalarmdan biri verilir:

a) Uvarma: Gorevde daha dikkatli davramlmasl gerektigini bildirmektir.
b) Kusur bildirme: Gorevde ve

davram~ta

kusurlu saYllmaktir.

c) Kisa sureli durdurma: Bulunulan kademe ve derecede ilerlemenin
altl ay durdurulmasldlr.
9) Uzun siireli durdurma: Bulunulan kademe ve de recede ilerlemenin
bir, birbu9uk veya iki YII durdurulmasldlr.
d) Ge9ici alarak gorevden 9lkarma: Kadrosu sakll kalmak suretiyle
bir aydan altl aya kadar ayllkslz alarak ge9ici siire ile gorevinden 9lkarmaktlr.
e) Gorevinden gekilmi, sayma : Gorevle ili,kinin, istekle almu,9asma
kesilmesidir.
f) Oniversite ogretim mesleginden 91karma : Oniversite ogretim mesleginden, bir daha almmamak lizere, 9lkanlmadlr. Bu cezaya 9arptmlanlar
akademik iinvanlarrm kuIIanamazlar.
Bu cezalann verilecegi hailer veuygulanacak usul Oniversitelerarasl
Kurulca yapllacak Disiplin Yonetmeliginde belirtilir.
Memurlarm Disiplin i;;leri
Madde 61. Oniversite ve fakiiltelerle bunlara bagll kurumlarda
gorevli memurlann disiplin i,lerinde soru,turma yaptlrma yetkisi, fakGltetelerde dekanlara, rektorliikte rektorlere aittir. Bunlar hakkmda Devlet
Memurlarr Kanununun 125 nci maddesinin (a), (b), (c) bendlerinde yaz,l,
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eezalar, fakultelerde dekanlar, rektorlukte ve universiteve bagll kurumlarda
call,anlar i9in rektarler tarafmdan; (c), (d) ve (e) bendlerinde Vazlil eezalar
fakultelerde vanetim kurulian, rektarlukte genel sekreterin ba,kanllgmda
universite personel i~leri ve vazl i,leri mudurlerinden kurulu "Memurlar
Disiplin Komisvonu" taraflndan verilir,
Su eezalara kar,1 15 gun icinde Oniversite Yanetim Kuruluna itiraz
edilebilir.
Fakulte sekreterleri ile universitedeki memurlann ve disiplin komisvonu
uve1erinin disiplin i,lerinde soru,turma rektar tarafmdan vaptmllr. Sunlar
hakkmda, Devlet Memurlan Kanununun 125 inci maddesinin (a), (b),
(c) bendlerinde Vazlil eezalar rektor taraflndan; (9). (d) ve (e) bendlerinde
vazlil cezalar Oniversite Yanetim Kurulu tarafmdan verilir.
Rektar taraflndan verilen cezalara kar,1 15 gun icinde Oniversite
Yonetim Kuruluna; Oniversite Yonetim Kurulu tarafmdan veri len eezalara
kar,1 avnl sure icinde Universite Senatosuna itiraz edilebilir.
Diger hususlarda Devlet Memurlan Kanunu hukumleri uVgulanIr.
Disiplin soru$turmaslnln her safhaslnda, hakklnda soru,turma vapllan
kimseve saVUnmaSln1 vapma imkanl saglanll.
Disiplin soru,turmasl aneelikle ve geciktirilmeksizin vaplilr ve karara
baglanlr.
Disiplin eezalan Vazl ile ilgilive bildirilir ve uvarma eezasl haric kutuge
geeirilir.

Ogrencilerin Disiplin i~leri

Madde 62. Oniversite i9inde veva dl$lnda universite agreneiligi
slfatlna, ,eref ve havsivetine aykm harekette bulunan; universitenin sukOn
ve huzurunu ve ya\l$ma duzenini bozan; universite mensuplannm $8ref ve
havs'lyetine veva ,ahlslanna teeavuz eden, veva saygl dl,1 davranI$larda
bulunan ogreneiler", bC! Kanun ve "Oniversite Ogrenci Disiplin Yanetmeligi"
uvannea: uvarma, kmama, bir haftadan bir ava kadar universiteve devamdan
menedilme, bir 'Jey;) iki yc1rl VI! ic;::in universite\/8 devamdan menedilme
veya universiteden 91karma cezalan verilir.

Sir fakulte binaslnda ve eklentilerinde veya bir fakulteve tahsis edilmi,
diger verlerde i$lenen disiplin suclannda kovusturma vapmava 0 fakulte
deka", ve eeza vermeve 0 Fakulte Yonetim Kurulu vetkilidir. Rektarluk
binasmda ve eklentilerinde ve universitenin fakultelere tahsis edilmemi"
verlerinde, va da universite dl$lnda islenen disiplin suclan hakkmda kovu,turma vapmaya Rektiir, eeza vermeve de Universite Yiinetim Kurulu Vetkilidir.
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Kovu,turma ile yetkili dekan veya rektor, bir ogretim uyesine veya
u9 ogretim uyesinden kurulu bir komisyona soru,turma yaptlfarak, soru,turma sonueunu ilgili Yonetim Kuruluna havale eder.
Rektor veya dekan, dogrudan dogruya uyarma eezasl verme ve gereken
hallerde tedbir olarak hakkrnda kovu,turma yapllan ogreneiyi universite
binalarrna girmekten menetme yetkisini haizdir. Bu tedbirin bir haftadan
fazla surebilmesi i9in bu hususta Yonetim Kurulunun karar vermesi gerekir.
Disiplin soru,turmasl oneelikle ve geciktirilmeksizin yaplilf ve karara
baglanlf. Hakklnda kovu,turma yapllan ogrenciye savunma imkiinl saglamr.
Tanlnan sure i9inde savunma yapmayan ogrenei bu hakklndan vazge9mi;;
sayilif.
Disiplin cezalarr ilgili ogrenciye yazi ile bildirilir. 0 niversiteden 91karma
dl$lndaki eezalar kesindir. Oniversiteden 91karma kararlarlna kar,1 15
gun i9inde senatoya itiraz edilebilir. Kesinle;;en eeza ogrencinin dosyaslna
ve kutuge i;;lenir. Oniversiteden 91karma karan butun universitelere bildirilir.
Oniversiteden 91karma eezasl verilen ogreneiler, aradan bes YII ge9medikge
hi9bir universiteye allnmazlar.
Yukardaki esaslar universite veya fakultelere bagll yuksek okul ve
okullarda da k,yasen uygulanlf.

Ceza Sorw,turma Usulii
Madde 63. Oniversite ogretim uyelerinin, ogretim yardlmcllarrnln
ve diger memurlann gorevleri dolaYlsiyle, ya da gorev!erini yaptlklan slfada
i,ledikleri sU91ar uzerine ilk soru,turma Rektorun tayin edeeegi uygun
saYlda soru,turmaci taraflndan yapilif. Rektorun i,ledigi ileri surulen sU91arrn
soru;;turueularr, kendisinin katllmayacagl bir toplantlda Oniversite Senatosu
taraflndan tayin edilir, Bu toplantl, ogretim uyeliginde en kldemli Rektor
Yard,mc,s,mn 9agrrsl uzerine ve onun baskanllglnda yapllir.
Bu maddeye gore tayin edilecek sorusturuculann, en az, sanlgln
akademik unvanlna sahip bulunmasl ;;artt".
Bu maddenin hukmune giren bir su9 fakultelerde veya onlara bagll
kurumlarda i,lendiginde, gecikmesinde saklnea bulunan hallerde, dekanlar
on soru;;turma yapar. ya da yaptlfabilirler. Bu takdirde dosya gereginin
yapllmasl i9in en ge9 bir hafta i9inde rektorluge gonderilir.
Sorusturucularrn ogretim uyeleri ve yardlmcllarr hakklnda duzenleyecekleri dosya, Rektor taraflndan, Rektor hakklndaki soru;;turma da en
kldemli Rektor Yard,mc,s, taraflndan Danlstay'a gonderilir. Son sorustur-
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manln a,llip a911mamaslna Danl$tay'ln yetkili dairesi karar verir. Bu karara
kar$1 ilgililerce yapilacak itirazlar Danl$tay Genel Kurulunda incelenerek
karara baglanrr.
Memurlar hakklnda san saru$turmanln a91lip a,ilmamaslna Universite
Y6netim Kurulunca karar verilir. Bu kararlara kar$1 itirazlar Danl$tay'ln
yetkili dairesinde incelenerek karara baglanlr.
Bu madde hukumlerine gore tayin edilecek sarw,;turucular taraflndan
yurutUlen ilk soru$turma s!raslnda. bir hakimin yapmasl gereken. tutma.
arama. zablt gibi i$lemlerin yaprlmaslna ihtiya9 duyuldugunda bu hususta.
saru$turucu. ya da saru$turuculann talebi uzerine. asliye ceza hakiminden
karar alln!r.

III. ONiVERSiTElERiN KAPATllMASI, CAlI$MAlARIN TATiLi
VE HOKOMETiN iOAREYE ElKOYMASI
FakUltelerin Kapatilmasl veya

Cah~malafln

Tatili

Madde 64. Fakultedeki kamu hizmetinin gorulmesinin imkiinslzla$tlgl hallerle i, duzeni karumak i9in gerekli alan hallerde. Dekan dersleri
ve ,ali$malan U9 gun i9in klsmen veya tamamen tatil edebilecegi gibi
aynl sure icin fakulteyi tamamen de kapatabilir.
Dekan bu yetkisini kullanlnca en kesa zamanda Fakult€ Yiinetim Kurulunu taplantlya caglnr. Yonetim Kurulu tatil veya kapatma karannl kaldllabilecegi gibi bir halta daha uzatabilir. Daha uzun sure tatil veya kapatma
65 inci maddedeki hukumlere baglldlr.
Tatil veya kapatma halinde iigrenciler fakultelere giremezler. Fakultelerin kapatllmasl halinde zarunlu bulunan ara9tllma ve call$malara devam
edilebilir.
Oniversitenin Kapatilmasl veya Cah~malHrm Tatili

Madde 65. Universitedeki kamu hizmetll1in tilmamen veya klsmen
imkiinslzla$tlgl hallerle i9 duzeni karumak icin gerekli alan hallerde Rektiir.
bir veya birkac lakultenin ders ve 9all$malannl klsmen veya tamamen bir
hafta icin tatil edebilecegi gibi. bir veya birka9 fakulteyi. ya da butun universiteyi kapatabilir.
Rektor bu yetkisini kullanrnca en klsa zamanda Senatayu taplantlya
cagllll. Senata tatil veya kapatma kararlnl kaldllabilecegi gi bi. gerekirse.
diger lakultelere te$mil edebilir ve durumu her ay yeniden incelemek $artiyle
lalil veya kapatma suresini bir Ylla kadar uzatabilir.
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Kapatllml, olan fakulte V2 Gniversite binalan ve eklentileri guvenlik
kuvvetlerinin muhafazaslna blrak.:I".
Hiikiimetin idareye Elkoymasl
Madde 66. Oniversitelerle onlara bagll Fakulte. kurum ve kurulu~
larda iigrenim ve iigretim hurriyetlerinin tehlikeye du~mesi ve bu tehlikenin
universite organlannea allnan tedbirlere ve bir avllk kapatma kararlna ragmen
giderilememesi halinde Bakanlar Kurulu ilgili universitenin veya bu universiteve bag" kurum ve kurulu,lann idaresine belli sure ile elkoyabilir.
Elkoyma karan hemen Turkiye Buyuk Millet Meelisi birle,ik toplantlslnln
onamasma sunuiur. Elkoyma suresi iki av, gegemez. Aneak. her defaslnda
iki ayl ge9memek uzere sure uzatllabilir ve uzatma karan Turkiye Buyuk
Millet Meelisi birle~ik toplantlsmm onamma sunulur.

ONiKiNCi

BOLUM

Mali Hiikiimler
Esaslar
Madde 67. Oniversitelerin butgeleri, genel ve katma butgelerin bag"
oldugu esaslara uygun olarak yururluge konulur ve denetlenir. Oniversite
merkez iirgutu ile dogrudan dogruya universiteye bagll kurumlann ita
amiri RektiirdOr, Rektor diger gorevlilere ita amirligi yetkisini uygun giirdugu
ol9ude tamyabilir. Tahakkuk memurlannl Rektiir tayin eder. Fakultelerin
ita amirleri dekanlardlr. Dekan diger giirevlilere ita amirligi yetkisini uygun
gordugu iil9ude tanlyabilir. Tahakkuk memurlan", dekanlar tayin ederler.
ita amirligine ili,kin olarak Oniversitelerin kendi kanunlannda meveut
bulunan ve bu madde ile bagda,mayan ozel hukumler saklldlr.

Oniversitelerin Gelir Kaynaklan
Madde 68, Oniversitelerin ve bunlan olu,turan fakulte va kurumlann
gelir kaynaklan ,unlardlr:

a) Her YII butgeye konaeak iidenekler;
b) Ozel idare ve belediveleree ve kurumlarea yapllaeak yardlmlar;
e) Oniversite, fakulte ve bunlara bag" kurumlarea almacak har9
ve tieretler;
9) Yay In satl, gelirleri;
d) Oniversite. faktilte ve bunlara bag" kurumlann ta,mlr ve ta,mmaz
mallannm gelirleri;
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e) Doner sermayeli i~lerden elde ediiecek karlar:
f) Bagl,lar ve vasiyetler.

Mali Kolayhklar
Madde 69, Oniversiteler Muhasebei Umumiye, Artt"ma ve Eksiltme
Kanunlan hOkOmlerine tabi degildir.

EnstitO, bolum, kOrsO, lilboratuvar, klinik ve poliklinik hizmet ve
giderleri kar;;lilgl olarak ogrencilerden allnacak ucretler ile yllilk iki bin
liraya kadar olan ge9itli har91ann tutan, ge9itleri, allnma ,ekilleri Senatolarca
kararla>tmllr.
Oniversiteler ve bunlara bagll kurumlara vapllacak her turlU bag I;; ve
vasiyetler. vergi, resim ve har91ardan muaft", Bagl> ve vasivetlerin kullanllmasInda bagl> ve vasiveti yapanlann koyduklan, kanuna gore muteber
kaYltlara ve ~artlara uyulur. Gelir veya kurumlar vergisine tabi mOkellefler
tarafIndan Oniversitelere makbuz mukabilinde yapllacak nakdi bagl>lar Vllilk
beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazanclndan indirilir.
Oniversiteler taraflndan ogretim, egitim ve ara,lIrma maksadiyle ithal
edilen veya bagl;; volu ile gel en makina, illet ve eihazlarla, eeza ve her
1Ori0 malzeme gOmrOk resminden ve ilgili harclardan muaft".
Oniversitelerde ogretim, egitim ve ara>t"ma icin gerekli ve fakOlteleree
ithali ongorOlen ve yurt i9inde imali mOmkOn olmayan ara9, gere9 ve t.bbi,
kimvevi malzemenin yabane. memleketlerden arae.slz ithali igin T, C. Merkez
8ankaslnda veterli miktarda ozel bir fon avnl", Bu fondan Oniversitelerin
belirtilen ihtivaglanna gore, ba9ka bir i~leme gidilmeksizin T, C. Merkez
Bankaslnea akreditif ag.I".
Doner Sermaye
Madde 70, Oniversite ve fakOltelerle bunlara bagll tUzelki;;iligi haiz
kurumlardan gerekli gorulenler i9in kullan.lmak Ozere, her universiteve ve
bir liniversiteye bagl. olmayan her faklilteye, butgeye, konulacak odeneklerden doner sermave verilebilir.

Bu doner sermavelerin dag.t.ml. aktanlmas. universite Senatolannea
yapd".
Oniversite, fakulte ve bunlara bagl. kurumlann ogretim ve ara>t"ma
cihaz ve malzeme ihtiyac., universite icindeki doner sermaveli i,letmelerden de saglanabilir,
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Ek Odenek Haklarl
Madde 71, Bu kanun hUkUmleri geregince iigretim Uveleri ve vardlmcllanna ve diger universite mensuplanna verilen maa" tazminat ve
iidenekler ile her tUrlU istihkaklar hakklnda 7244 saYlil Kanunun 3 UncU
maddesi hUkmU uygulanmaz,

Emeklilik Primi
Madde 72, D0gentlik veya ProfesiirlUk Unvan ve yetkisini yabanci
memleketlerde kazananlardan bu kanun uyannca TUrk Universitelerine
tayinleri yaplianlann, yabanci memleketlerde ve Turkiye'de ge9irdikleri
sureler emeklilige esas olarak alln" ve bu durumda olanlar, hizmet bor9lanmasl yolu ile, emeklilik primleri bakimlndan borylandmllr. Primlerin
taksitlerle iidenmesi sures;' dl;;anda geyen hizmet suresini a,amaz,

ONOr;:ONCU BOLUM
Ce~itli

Hukumler

Oniversiteye DonO"
Madde 73, Universite iigretim uyesi iken Bakanlar Kurulu Uyeligine,
Milletvekilligine veya Cumhuriyet Senatosu uveligine seyilenler veva
memleket iyindeki bir ara,t"ma veya uzmanllk kurumunda meslegi dahilinde
9ail;;mak uzere, va da yabanci bir iigretim kurumunda aynl slfat ve yetkiyle
9all;;mak uzere, Universitelerden avnlanlar bu Kanun hukumleri uyannca
universiteye diindukleri takdirde, bu suretle dl;;anda ge9irdikleri sureler
hesaba katlimak suretiyle ayllk dereceleri yUkseltilir: Kadro ve meslek
unvanl ve slfatlannl kazanma ile ilgili hukUmler saklld",

Yonetici Organlarm Segimi
Madde 74, Rektiir, rektiir yardlmcllan ve senato uyeleri ile dekar;,
dekan yardlmcllan, yuksek okul mudurleri ve fakulte ve yuksek okul yiinetim
kurullan uyelerinin segimleri MaYls aYlnda yapll",

Oylama
Madde 75, Bu kanunda siizu geyen juri ve kurullarla, fakulte ve
universite kurullannda ve senatoda her uve ovunu kabul veya red yolunda
vermekle iidevlidir. eekimser oy red savli", Kanunlarda, tuzuklerde, yiinetmeliklerde iingiirulen seyimler ve tayin kararlan gizli oyla yapll",
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Fakulte Kurulunda nisabm hesaplanmastnda yurt dl>Jnda giirevlendirilmi, bulunanlar sav,va katllmazlar.
Ogretim Ovelerinin Askerlik Tecilleri
Madde 76. Yedek subavlarla vedek askerl memurlar hakkmdaki

9.12.1927 tarihli ve 1076 saylll Kanunun 25. maddesinin 10 savill flkrasmda
ve tadillerinde yazll, Milli Egitim Bakanllgl mensuplan arasma universite
iigretim uveleri de eklenmi~tir.
Protokol i;;leri
Madde 77'. Dniversite prafesiirlerine her turlu pratokol i~lerinde
Yargltay. Danl~tay ve SaYI~tay uyeleri. Rektorlere bu kurumlann Ba~kanlan.
dekanlara daire ba>kanlan i9in ongorulen pratokol uvgulanlr.

Siciller
Madde 78. Oniversiteler ve fakultelerle bunlara bagll kurumlarda
giirev alanlann siciller;' Oniversite Zati~leri MUdurluklerinde tutulur. Bunlann
butun ozluk i~leri genel hukumlere giire universitelerce vurutulur.

izinler
Madde 79. Oniversite ogretim uveleriyle yardlmcllannm ve memurlannm izin i~leri Devlet Memurlan Kanununun genel hukumlerine baglldlf.
Rektiir iznini Oniversite Yonetim Kurulundan allf.

Yiiriirliikten Kaldmlan Kanunlar
Madde 80. 4936. 115. 119. 345 ve 923 savill Kanunlar ile 6594.
892 saVill Kanunlann bu Kanuna avkrn hukumleri vururlukten kaldlfllml,tlf.

Ozel Kanunla Kurulu Oniversiteler
Madde 81. 6590 ve 7307 saVill Kanunlarla kurulu universitelerin
bu Kanunun hangi hukumlerine tabi olacagl kendi Kanunlannda belirtilir.

ONDORDUNCU SChUM

. Geyici Hliklimler
Ge9ici Madde 1. Su Kanunun vururluge girmesinden once 4936
ve 115 saVill Kanunlar uvannca kazanrlml~ akademik unvanlar saklldlf.
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Bu Kanunun yururluge girmesinden once doktor unvanml kazanml$
veya tlpta uzmanllk yetkisini alml~ olup da d0gentlik smavml vermemi~
olanlar 32 inci maddedeki sureye ek olarak U9 Yllilk bir sureden yararlanlrlar.
Bu Kanunun yururluge girmesinde asistan kadrosunda eylemsiz d0gent
olarak giirev ifa edenler Kanunun yaylml tarihinden itibaren U9 yil daha
bu giireve devam edebilirler.
Ge9ici Madde 2. Bu Kanunun yaylmml takip eden MaYls aymda
rektiir. rektiir yardlmcllan ve senato uyeleri bunu takip eden Yllm MaYls
aymda dekan. dekan yardlmcllan, yuksek okul mudurleri ve fakulte ve
yuksek okul yiinetim kurullan uyeleri se9imi yapilir.
Ge9ici Madde 3. Bu Kanun hukumlerine uymayan tUzuk ve yiinetmelikler ile bu Kanunun iingiirdugu tUzuk ve yiinetmelikler, bu Kanunun
yaylml tarihinden ba,layarak en ge9 bir yil i9inde bu Kanun uyannea duzenlenir. $u kadar ki bu Kanunun yaylml tarihinde yururlukte bulunan diiner
sermaye yiinetmeliklerinin uygulanmasma u9 yil daha devam olunabilir.
Get;ici Madde 4. Bu Kanunun yururluge girdigi tarihte universite
dl,mda resm; 9all'ima saatleri i9inde i,leri ::>Ian iigretim uyeleri iki YII i9inde
bu ielerini tasfiye etmek zorundadlrlar. Bu sure sonunda i,lerini tasfiye
etmemi, olanlar universiteden aynlml$ saYllirlar.

Kanunun yururluge girdigi tarihte universite dl,mda i~leri olan iigretim
uyelerinden isteyenler, iki Yllilk sure i9inde, belli 9all,ma saatlerinde, haftada
10 saati a,mamak uzere. universite tazminatl almamak ve universitedeki
giirevlerini aksatmamak ,artiyle bu i~lerini giirebilirler.
Madde 82. Bu Kanun, yaylml tarihinde yururluge girer.
Madde 83. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yurutUr.
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83 maddelik bu "Universiteler Ortak Kanunu Tasans/' istanbul Universitesi, istanbul Teknik Universitesi, Ankara Universitesi, Ege Universitesi
ve Hacettepe Universitesi taraftndan mU$tereken haZirlanm/$ ve her maddesi
sDzu edilen Universitelerce oybirligi ile kabul ed/lmi,tir.
6 Ekim 1971

istanbul Teknik Oniversitesi
adlna
REKTOR, Prof. Dr. Ga/ip Saglfoglu

istanbul Oniversitesi
adlna
REKTOR, Prof. Dr. Naz/m Terzioglu

Ankara Oniversitesi
adlna
REKTOR, Prof. Dr. Tahsin Ozgur;:

REKTOR

Ege Oniversitesi
adlna
Y.' Prof. Dr. Omer YiQitba$/

Hacettepe Oniversitesi
adlna
REKTOR, Prof. Dr. ihsan Dogramac/

•
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