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Üniversitelerin, . kendi görev alanlarım ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak, üzere, yönetmelik çıkarabümeleri konusu görüşüldü. Y apılan 
görüşmeler neticesinde; üniversitelerin, devlet ve vakıf üniversitesi ayırımı yapılmaksızın, 
tüzel .kişiliğe sahip kamu kurumlan oldukları, bu itibarla, anayasanın 124. maddesi 
hükümlerine istinaden, üniversitelerin kendi görev alanlarım ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik, 
çıkarabileceklerine,

Ancak 2547 sayılı Kanunun 65. maddesine göre,

L Yükseköğretim kuramlarında yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve 
atanma işlemleri,

2. Öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları,

3. Haftalık ders yükü çalışma esasları,

4. Yabancı uyruklu Öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uygulama esasları,

5. Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif 
haklan ile ilgili hususlar,

6. öğretim  elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin 
amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve çalışması ile ilgili hususlar,

7. öğretim  elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri ile ilgili hususlar,

8. Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumiarımn eğitim ve öğretim alanları göz önünde 
tutularak gerekli yapı ve tesisler, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik 
konular,

9. Görevlendirme ve nakli ile ilgili esaslar,

gibi hususlar, ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
düzenlenebilir.

Bu itibarla, başta 2547 sayılı Kanun olmak üzere yürürlükteki kanunlara aykm olmamak ve 
örneğin,

a) Öğretim elemanlarının atama ve yükseltilmesine,



b) öğlencilerin yatay ve dikey geçişine,

c) Öğretim elemanları ve öğrencilerin disipline aykırı fiillerine,

ç) Akademik unvana sahip kişilerin yükseköğretim kuramlarında rektörlük, dekanlık gibi idari 
görevlere atanmalarına,

ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere Yükseköğretim Kurulunun çıkarmış bulunduğu 
yönetmeliklerde düzenlenen konulara ilişkin hüküm içermemek şartıyla,

Devlet ve vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun onayına tabi olmaksızın yönetmelik 
çıkarılabilirler. Ancak, Üniversitelerin çıkardığı yönetmeliklerin,

a) İçeriklerinin hukuka uygunluğunu sağlamak ve bu çerçevede,

b) Kanunlara aykırı ya da Yükseköğretim Kurulunun çıkarmış bulunduğu yönetmeliklerde 
düzenlenen konulara ilişkin hüküm içerip içermediğinin tespiti,

c) Aykırılıkların ve yetkisi?, düzenlemelerin mevcudiyeti halinde gerekli yönetmelik, 
değişikliklerinin yapılmasını sağlamak amacıyla birer örneğinin,

Resmi Gazetede yayımını müteakiben Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine karar verildi.


