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Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir Üniversite kurulması hakkında 
Kanun 

(Resmi Gazete ile yayımı : 12 .9 . 1971 - Sayı : 13954) 

No. 
1487 

Kabul tarihi 
9 . 9 . 1971 

Kuruluş : 

MADDE 1. — istanbulida, tüzel kişiliği haiz, Boğaziçi tMverısiltelsi örülmüştür. İstanbul 
Robert Kolej Mütevelli Hey efece T. C. Hükümetine devri kanarlaşJtırıJian taşunaır ve taişıaıımaz her 
türlıü mallar bu üniversiteye tahsis olunur. 

Geçiş dönemi : 

MADDE 2. — Boğaziçi Üniversitesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tairlihtlen Mbaren üç yıllık 
bir geçiş dönemi için ıbu kanun hükümleriyle, 4936 s ayık üniversiteler Kanunu ile tadillerinin 
bu kanuna (aykırı olmayan hükümlerini uygular ve geçiş döinteımdnli takibeldien ilköğretim yılımldlan 
iltıilbaren bütün gerekleriyle üniversiteler Kamun unla tabi olluir. 

(MADDE 3. — Üniveır̂ iltlenin yetMl karlar organlaırı, eğittim ye öğretim sistemi ile İsian kô -
nuJsunlda, bu üniverlsliterjlin özelliklerindi göz önünde bulundurmak suretiyle uygun gördükllerfini 
devam ettirmeye yetökffidir. 

Bu hüküm üç yıllık geçici süreye tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Geçiş döneminde Boğaziçi tMvörisfltelsirılde yalnıız temel MlMelr, muhen-
dişlik ve idari Mimler böllümlerli bulunur. 

Üniversite Yönetim Kurulu : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Boğaziçi Üniversitesinin karlar ortganı (üniversite Yönetim Kurulu) 
dur. 

Bu Kurul, Robert Kolej Yüksek Okulunun öğretim elemanları arasından Millî Eğitim Baka-
nınıoa ıbiri Rektör olmak üzere görevlendirilecek dört Mşi ile halen' mevcut üç bölümün seçilımiş. 
başkanlarından oluşur. 

Rektör bu kurulun başkam, üniverslitendh yürütme organı ve tüzel ldşjillğinin de temlsİMsaidir. 

Üniversite Yönetim Kurulunun başlıca görevleri : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üniversite Yönetüim' Kurulunun başlıca görevleri şunlardır : 
ta)1 üniversitemin ŷ öneltim̂ eOiilkllerini, öğretim., araşlturnua, yerleşimle ve gelüşmııe plân ve pflograjmila-

rını ve öğretim elamanlarının görevllendiriilime ve özlük haklarına ilişkin esasları saptatmak, 
b) Üniversite bütçesini hazırlamak ve harcama esaslarım belirltimlek, 
c) Geçiş dönlemli slonuttılda, Üniversiteler Klanununia bütün gerekleriyle tabi olabilmenin şart

larını hazırlamak, özellikle mevcut öğretim elemanOiarınldan akademik unvanlarla Üriverlsöiteiler 
Kamıununlun gereklerine göre sahip bulunmıyanların bu unvanları 4936 sayılı üniversiteler Kanunu 
gereklerine göre ellldle ödebiflimellerii içini tedbirler almak, 

ç) Rektörlükçe yönetim kuruluna getMecek konulan tartışmak ve değerlendirmek, gereken
leri kanara bağlaımiak, rektörle yardımcı ve destek olmak. 

Bölümler : 
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Rektörün başlıca görevleri : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Boğaziçi tMvtersâlttesâtaiaı geçiş dömemılaıldte rektörün başta, {görevleri 
şunlardır : 

a) tteliimöite Yönetimi Kuruluna Başkanlık etmek; gerektiğinde kendi yieirioiie Kurula Baş
kanlık edecek böıiümı başjkamjını seçmek; 

Ib) Yömleltfim Kurulunca hazırlamam yöneltmekleri Milî Eğitim Bakamamanı onayına sunmak, 
c) üniversite öğretim elemanlanm ilgi! bölüm başkanlaaMiıaı teklilılerliıni dikkate alarak altla

mak; 
ç) üniversitemin öğneitlilm, aktırma ve yönetim işlerimafrı, usuliüne göre, yürütülnılelsiiiııi sağüla-

mak, 
İd) 'üıaiVersıltemin malî imkânlarımı artırmak içim ıkayınaklar aramak, 
e) Bütün faaülijyielt ve gayretlerini tam gün esaslarıma göre üniversiteye hasretmek. 

Öğretim elemanları : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Robert Kolej Yüksek Okullunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
kapsamı dışında resmî igörevi bulunan veya resmî görevi bulumımiyan öğretimi elemamllarımdam hiz
metlilerine ihtiyaç duyulanlarla bu ümiversiiltede istihdam şartlarımı taşıyıp yeniden atanacaklar, bi
rer yıl süreli sözleşmelerle oahştırılaiblilrfer. 

Bunlardan resmî görevleri bulunanların, bu üniversitedeki göretvlerli sebebimle alacakları ücrelfc-
ler,asıl görevleri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, tazminat ve diğer ödenekfMne halel 
getirmez. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamı içimde görievi bulunan mlemıurlanm bu üniversi
tede ders vermeleri hallinde aynı kanunun 89 ncu vie 176 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 

iGeçd'ş döneminde üniversitece takilbeldillecek istihdam esaJslanmıı goslteiriem yönetmelikler, Yönte-
tilm Kurulunca, en kuşla zamanda, hazırlanır. 

Bu okulda görevli diğer personelle ilgili işlemler, rektör tarafımldan yürütülür. 
öğretim elemiamilan ve diğer personele ilgili işlermlerlde, ken'dileraine karşı önceden giı̂ işliJlmış 

yükümlülükler göz önlünde bulunJduruiur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa göıle doçent, asSOsye profesör ve 
profesör unvanlarımı almamış olmakla beraber, bu unvanları doktor Veyıa tıpta uzman yetkilsilni 
bir Türk üniversitesinden veya yabancı bir üniversiteden aldıktan sonra bu sıfatları ile Boberit 
Kolej Yüksek Okulumda en az beş yıl çalışmış bulunanlarım Boğaziçi üniiivtersliteslinıin öğretim kad
rolarınla bu unvanlarilyle atanabilmeleri için üniversite Yönetimi Kurulu, Üniversitelerarası Ku
rula ibaşvurur. 

IBu kurul, ilk toplantısında özel bir jüri kurar. Bu jüri, adayın belgelerini, yayınlarını ve ça-
hşjmialarını incelaylerek tahlilî bir rapor hazırlar. 

Üniversıiltelerarası Kurul, jürimin bu raporu hakkında ilgili üniversitenin görüşünü aldıktan 
sonrla adaya «Üniversite Doçenti'» veyla «Profesörü» unvanımı Verebiliir. 

Ancak bunlar «Üniversite Doçenti veya Profesörü» unvanını, ün&Versitelde aylıklı bir kaidroya 
tâyıim edildikleri takdirde kullanabiMrler. 

Üniversitenin gelirleri : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Geçiş dönemi içjnlde, üniversitemin gelir kaymakları şunlardır : 
1. Her yıl Millî Eğitim bütçesine konulacak yaridım ödeneği, 
2. üniversiteye yapılacak her türlü yardıma /bağışlar ve vasılyetler, 
3. öğrencilerden ahinlacak harçlar Ve ücretler, 
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4. thıiversitece yapılacak olanı araştırma ve ekspertizler karşılığımda alınacak paralar, 
5. Üniversite yayınları gelirleri l e ümiversfoenim faaliyeti netdcesi olarak meydana geden bütün 

diğer gelirler, 
6. tMversilteye afflt menkul, gayrimenkul mallarım ve hakların gelirleri. 

Üniversitenin bütçesi : 

GEÇİCİ MADDE 8. — Yönetim Kurulu, hazırhvacağı bütçeyi bir rapor l e bdrlktte en geç 
Ağustos ayının birine kadar Millî Eğitim Bakanlığına verir. 

Bu raporda üniversitenin bir yıllık öğretim, araştırma ve gelilşjmie faaliyıetleri, ümiversiltemtim iih-
tiyıaçlan ve malî hususlar belirtilir. 

Ayrıca, malı durumu gösteren izahlı bir cetvel de bu rapora eklenir. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeyi ve raporu o yıla ait genel bütçemin hazırlanmasında kabul 

edilen esaslar dâhilinde inıceliyerek tesbit ettiği ödenek miktarını kendi bütçesiyle teklif eder. 
Yönetim Kurulu, hesaplar hakkımdaki yıllık raporunu, 15 Haziran tarihime kadar Millî Eğitim 

Bakanlığına verir. 

Bütçe uygulaması : 

GEÇİCİ MADDE 9. — Boğaziçi tMVersStesi, 1050 sayılı Mumafâebtei Umumiye, 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine, Sayıştay vize ve kontroluna tabi değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleri ile, hesap ve sarf işlerinoln ne suretle yürütüleceği ve müs-
bılt evrakım şekil ve çeşitleri, Yönetim Kurutaca em az 6 ay içinde hazırlanacak bor yönetmelikle 
tesbit olunur. 

Malî denetim : 

GEÇİCİ M A D D E 10. — Boğaziçi üniversitesin in Ihesaplariyle gelir ve giderlerimi ilgilendiren 
bilûmum işlem ve kararlarımı altı ayda bir incelemıek ve komıtrol etmek üzere biri Millî Eğilim^ 
ikisi Maliye Bakanlığınca olmak üzere, her bütçe yılı basında üç murakıp 'görevlendirilir. 

Murakıplar, yüksek öğrenim görmüş, Devlet muhasebesi ile ticari ve sınai müesseseler muraka-
besiine vakıf ve bu kamumum kendilerine yüklediği görevleri başarmaya muktedir Devlet memur
ları arasından seçilir. 

Murakıplar altı ayda bffir inceleme ve kontrol sonuçları hakkında Maliye ve M M Eğitim ba
kanlıklarına rapor verirler. 

Yıllık raporlar : 

GEÇİCİ MADDE 11. — MMlî Eğitüım Bakanlığı Murakıplar Heyetinim raporları ile Yönetim 
Kurulunun y ı l ık raporunu kendi mütalâası ile birlikte 15 Ağustos tarihine kadar Başbakanlığa 
verir. 

Başbakanlık, mfütalâaisımı eMiyerek, ilgili evrakı, Millet Meclisti Millî Eğitini, Bütçe - Plân 
Ve Sayıştay komisyomlarımıdam seçilecek üçer Mşidem kurulu bir Karma Koımisyomıda incelenmek 
ve kesim karara baglamıak üzere Millet Meclisi Başkanlığımla sunar. 

Karma Komisyonum üniversite bes^esaplarımı tasdik kararı, ümSVersifte Yönetim Kurulunun 
ibrasını tazammum eder. 

Robert Kolej öğrencileri : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Üniversite, Robert Kolej özel Yüksek Okulunun esas sınaflarındaki 
öğrencilerim öğrenimlerimi, 1970 - 1971 öğretim yılında yürürlükte oiam esas çerçevesinde geçiş 
dönemli içinde bitirebilmelerini sağlamak maksadiyle gerekli tedbirleri alır. 

Bu esaslar, ücretler itibariyle yeni öğrencilere d© uygulanır. 
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Robert Kolej Yüksek Okulundan mezun olanlara verilmiş diplomalar ile bu maddenin Mrinıei 
fılkrası uyarınca mezun olacaklara verilecek diplomalar, benzeri diğer resmî öğretim kuramlarının 
dıiplomıalan ile aynı bak ve yetkileri sağlar. 

Yürürlük : 

MADDE 4. — Bu kanuni yayımı tarikimde yürürlüğe ğiırer. 

Yürütme : 
MADDE 15. — IBu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

M/illet Meclisi Cumhuriyet Senatosu 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

14 108 38 
15 130 405 
16 141 370:392 

145 600:608 
149 677:684,706, 

739:740 
150 751,788,789:790 

17 151 15 
152 85,107,108:109 
153 124,144,145:146 
154 150,185,198:201 

66 108 788 
67 112 161,168:211 

I - Gerekçeli Î379 S. Sayılı basmayazı Millet Meclisinin 141 nci Birleşimine, 1660 S. Sayılı 
basmayazı Cumhuriyet Senatosunun 112 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

II - Bu kanunu; Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân; Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları görüşmüştür. 

III - Esas No. : 1/486 


