TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*)
Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982
Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları
1. Yükseköğretim kurumları
MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin
ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet
etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip
üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar
tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve
yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin
bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik
hizmetleri Devletçe sağlanır.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise
Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.
Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun
veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun
görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
(Değişik: 29/10/2005-5428/1 md.) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim
Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezî yönetim
bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tâbi tutularak yürürlüğe konulur ve
denetlenir.
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev,

yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma
usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim
elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer
kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak
harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük
hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim
elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş
bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere
Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, malî ve idarî konuları dışındaki
akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle
kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tâbidir.
2. Yükseköğretim üst kuruluşları
MADDE 131- Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek,
denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim- öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini
yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını,
geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile
Yükseköğretim Kurulu kurulur.
(Değişik: 7/5/2004-5170/8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca
seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük
ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile
Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden
kurulur.
Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.
3.

Yükseköğretim

Kurumlarından
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Hükümlere

Tabi

Olanlar.

Madde 132 - Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumları özel
kanunlarının hükümlerine tabidir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Kanun TBMM'de Halkoylaması Değiştirilen Maddeler
No.
Kabul
Tarihi
Tarihi
-

Resmî Gazete
Tarih - Sayı

67, 75, 175, Geçici 4

18/5/1987 ?19464 Mükerrer

3361

17/5/1987 6/9/1987

Geçici 4*

Halkoylaması Sonucu:
12/9/1987-19572

3913

8/7/1993

133

10/7/1993 - 21633

4121

23/7/1995 -

Başlangıç, 33, 52, 53, 67, 26/7/1995-22355
68, 69, 75, 84, 85, 93, 127,
135, 149, 171

4388

18/6/1999 -

143

18/6/1999-23729 Mükerrer

4446

13/8/1999 -

47, 125, 155

14/8/1999-23786

4709

3/10/2001 -

Başlangıç, 13, 14, 19, 20,
21, 22, 23, 26, 28, 31, 33,
34, 36, 38, 40, 41, 46, 49,
51, 55, 65, 66, 67, 69, 74,
87, 89, 94, 100, 118, 149,
Geçici 15

17/10/2001-24556
Mükerrer

4720

21/11/2001 -

86

1/12/2001-24600

4777

27/12/2002 -

76, 78

31/12/2002-24980 3. Mükerrer

5170

7/5/2004

10, 15, 17, 30, 38, 87, 90,
131, 143, 160

22/5/2004-25469

5370

21/6/2005 -

133

23/6/2005-25854

5428

29/10/2005 -

130, 160, 161, 162, 163

9/11/2005-25988

5551

13/10/2006 -

76

17/10/2006-26322

5659

10/5/2007 -

Yeni Geçici 17

18/5/2007-26526

5678**31/5/2007 21/10/2007

77, 79, 96, 101, 102

16/6/2007-26554
Halkoylaması Sonucu:
31/10/2007-26686

5735

10, 42

23/2/2008-26796

9/2/2008

-

-

-

5982

7/5/2010

12/9/2010

10, 20, 23, 41, 51, 53, 54,
74, 84, 94, 125, 128, 129,
144, 145, 146, 147, 148,
149, 156, 157, 159, 166,
Geçici 15, Yeni Geçici 18
ve 19

13/5/2010-27580
Halkoylaması Sonucu:
23/9/2010-27708

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982'de halkoylamasına sunulmak üzere kabul
edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış; 7/11/1982'de
halkoylamasına sunulduktan sonra 9/11/1982 tarihli ve 17863 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de
yeniden yayımlanmıştır.

* 3361 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten
kaldırılması ve bu hükmün halkoylamasına sunulması öngörülmüştür. Yapılan
halkoylamasında Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması kabul
edilmiştir.
**Halkoylamasına sunulan 5678 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasına eklenen geçici 18 ve 19 uncu maddeler, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla
halkoylamasına sunulan metinden çıkarılmıştır.

