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Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arka
daşınım, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun
27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının De
ğiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilmesine
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu
Raporu ( 2 / 9 7 )
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET IMBCLİM BAŞKANLIĞINA
2547 «sayılı Yükseköğrenim Kanununun .27.5.1988 tarihli ve 3455 sayılı Kanunla
değişik geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değiştirilmesi ile maddeye bir
fıkra ilave edilmesine ilişkin kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikle ilişikte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
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GENEL GEREKÇE
~
' 2547 sayjilı YlÖK'nun geçici S inci maddesinde- .değişilfciik .yapan 3455 ,sayıil;ıı Kanun;
halen üniversitede görev yapan, ancak kadrosuzluk nedeniyle bazıı hak ve yefkiılerdien
yoksun kalan öğretim' üydıerinin (mağduriyetlerini gidermek amacı ile çıkarılmıştır.
'Üniversiteler ve akademilerle ilğli kanun hükümlerine göre doçentlik! sınavlarını
tamamlamış bulunaniların, istekleri üzerine önceki mevzuat hükümlerine göre profe
sörlüğe yüksel turneleri hallinde bu Ikişilierıin bulundukları kadrolarda profesör unvanlının
sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanacakları amir hükmüne göre üniversitelerin
kadrolarında bulunan doçentler, kanundaki şartları tamamlamaları hallinde başvuru
ları üzerine profesörlüğe yükseltilmişlerdir.
3455 sayılı Kanunun amacı, bütün bunların yanısıra, üniversite dışında kadro
şartı aranmaksızın, önceki mevzuat hükümlerine göre profesörlüğe yükseiltilmenin bilim
sel şartlarını yerine getirecek olanlara da profesör unvanının, sağladığıı bütün hak ve
yetkilerin verilmesi idi. Ancak;'madde içinde «bulundukları kadrolarda» ibaresinin yer
alması nedeniyle üniversiteden ayrılıp mesleğimi serbest ollaraık yapan fakat profesör
lüğe yükselmenin gerektirdiği bilimsel şartıları yerine getirmiş bu unvanı almaya layık
kişiler; (kanunun bu hükmünden yararlanamamışlar ve bu kişilerin işlemleri üniver:
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sıi'te senatosunca durdurulmuştur. Yıani, sadiece üniversitiede görevllıi, kadroda bulunan
kişiler bu halktan istifade ettirilmiş ve böylece önceki mevzuata göre doçent olan bu [
ıkişiılerıin müktesep haiMıarı hiçe sayıillmıiştr.
'Bu durumda ortaya çıkan farklı uygulama, üniversite dışında bulunan ve mes
leğini serbest icra eden fakat bu sırada gerek yeni ve gerekse eski mevzuata göre,
profesörlüğe yükselmede 'bilimseli şartları, yerine getiren bu •kişilerini mağduriyetlerine
sebep olmuş ve eşitsizlik doğurmuştur.
(Bilimsel çalışmalarun son aşamasına gelenfakat çeşitli nedenlerle üniversiteden
ayrılmak zorunda kalmış doçentlere de, kadrolu doçentlere tanınan halk ve yetkilerin
tanınması İle bunların profesörlüğe yükseltilmelerimin sağlanması eşitlik açısından
zorunludur.'
Yukarıda izah edildiği üzere müktesep halkların korunması ve eşittik sağlamak
amacıyla hazırlanan kanun teklifi yüce meclisim 'takdirine sunulmuştur.
MADDE GEREKÇESİ
, 'Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikve maddeye eklemen yedi bir
fıkra ile, önceki mevzuata göre doçent olmuş ve halen üniversite dışında mesleğini
serbest olarak yapan doçentlere, önceki mevzuata göre profesörlüğe başvuru için ge
reken .7 yıllık süreyi itamamlamış olmaları kaydıyla ve kadro şartı aranmaksızın prb'fesönlüğe yükselme limkanıgetirilmektedir.
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
«Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve -5 Arkadaşımın; 2547 sayılıı Yük'sefcöğretiım Kanununun 27.5.1988 tarihli: '3455ı sayılır Kanunla Değişik Geçici 8 inci
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 23.2.1989 tarihli 10 uncu birleşiminde
YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü.
Kömisyomuımuzca; 2547 saydı: YÖK Kanunumda teklif ile yapılimaisu düşünüllen
değişikliğe paralel olarak ve.mezkûr Kanunun diğer maddelerinin de aralarında uy
gunluk ve 'bütünlük sağlanması amacıyla; kabul edilen önergelerle; yeni düzenlemeler
yapılmıştır.
Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 1 inci maddeyle 2547 sa
yılı YÖK Kanununun 30 uncu maddesi değiştirilmiş, öğrötim üyeleri için 67 olan yaş
haddi 70'e çıkarılmış, böylece ilimde belli seviyeye gelmiş olanların bu tecrübelerinden
daha uzun süre yararlanılması amaçlanmıştır.
Komisyonumuzoâ düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 2 nci (maddeyle 2547 sa- .
yılı YÖK Kanununun 60 inci maddesinin (a) fıkrası değiştirilmiş, böylece daha önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışmış ve daha sonra Bakanlar
Kuruluna, TBMM üyeliğine seçilenlerin de üniversitelere dönmelerine imkân tanına
rak, yükseköğretimde bu gibi öğretim üyelerinden istifade etme yoluna gidilmesi
amaçlanmıştır.
Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yenil çerçeve 3 üncü maddeyle 2547
sayılı YÖK Kanununun geçici 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası değiştirilerek 1984 yılı
sonuna kadar doçentlik sınavını tamamlamış olanların, önceki mevzuat hükümlerinden
yararlandırılmaları ile yine üniversite dışından aynı durumda olanların 1989 yılı so
nuna kadar müracaat etmeleri halinde aynı hükümlerden yararlanacağı hükme bağ
lanmıştır.
Komisyonumuzca düzenlenip kabul edilen yeni çerçeve 4 üncü maddeyle düzen
lenen geçici 31 inci madde ise; ıbu Kanundan yararlanacaklara 1 yıllık müracaat sü
resi tanımaktadır.
'Komisyonumuzca metnin başlığı da yeni düzenllemıeilero uygun olanak yazılmış
tır.''
Teklifin yürürlüğe ilişkin 2 nci maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Teklifin yürütmeye ilişkin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir.
Gene1! Kurulun (tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur.
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KONYIA M!İELETVEK!ill MEBMİET ŞUMŞEİK VE 5 ARKADAŞININ TEKLtet
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik
Geçici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıltra
İlave Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 tarlihli ve 3455
sayılı Kanunla değişik geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş
tir.
' . . . . • . Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile önceki mevzuata göre doçent
liğe yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre kadro aranmaksızın
profesörlüğe yükseltilmenin şartlarını yerine getirecek olanlar doçent ve profesörlüğe
yükseltilirler. Bu unvanların sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar.
Önceki mevzuat hükümlerine göre profesörlüğe yükseltilmenin gereklerini yerine
getirmek şartıyla üniversite dışından profesörlüğe yükseltilmek isteyenler üniversite
lere başvurabilirler ve kadro şartı aranmaksızın profesörlüğe yükseltilirler.
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir.
Madde 30. — öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren'
yaş haddi (70) yaşını doldurdukları tarihtir.
MADDE 2. —- 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 60. — a) Bir süre öğretim elemanı olarak çalıştıktan sonra Bakanlar
Kuruluna, Milletvekilliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katıl
mak Ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma
jile ilgili hükümler sallelt kalmak şartıyla hu Kanun hükümlerine göre Yükseköğ|reitiimı
Kurumlarına kadro şartı aranmaksızın dönebilirler.
MADDE 3. — 2547 Sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşa
ğıdaki şekildp değiştirilmiştir.
«Üniversiteler ve Akademilerde ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yaban
cı dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını 31 Aralık 1984 ta
rihine kadar tamamlamış bulunanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri tak
dirde 'önceki mevzuatlarına göre yürütülür. Üniversitelerde görevli olmayıp 31 Aralık
1984 tarihine kadar doçentlik unvanını kazanmış olanlara da 31 Aralık 1989 tarihine
kadar üniversitelerde herhangi bir kadroya atandıkları takdirde aynı hükümler uygu
lanır.
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(Konya Milletvekili Meîhimelt Şimşek ve S1 Arkadaişının Teklifi)

MADDE 2. — Bu Kânun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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(Millî Eğitim Komisyonunun KaJbul Ettiği Metlin)
MADDE 4. '— 2547 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 31 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
başvurmaları halinde eski mevzuata göre Akademik unvan alanların yükseltilmeleri
yine eski mevzuata göre yürütülür.
MADDE 5. — Teklifin 2 nci maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir.
MADDE 6. — Teklifin 3 üncü maddesi 6 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. ' * • . ' .
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