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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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GENEL GEREKÇE
2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulanması esnasında görülen aksaklıklar yasa
ma yolu ile düzeltilmeye çalışılmaktadır. Bu Kanun teklifinde de aynı yol izlenmeye çalışıl
maktadır.
MADDELERİN GEREKÇESİ
Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi Atatürk
tikeleri ve inkılap Tarihi, Türk dili, yabana dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinin öğ
retim süresince zorunlu ders olarak sürdürülmesini öngörmektedir. Oysa, bu dersler için bu
kadar uzun süre gerekmediği gibi ileri sınıflarda programları da meşgul etmektedir. Bunun te
lafisi için maddeye en az iki yıl hükmü eklenmiştir.
Madde 2. — Profesörlük işlemlerinin üniversitelerarası kurulca seçilen bir komisyon tara
fından yürütülmesi hem işin uzaması hem de üzerinde bir vesayet kurma yönlerinden sakınca
lar doğurmaktadır. Bunun telafisi için profesörlük atama işleminin üniversitede başlaması ve
üniversitede bitmesinin sağlanması hükmü getirilmiştir.
Madde 3 ve Madde 4. — Yürütme ve yürürlük maddeleridir.
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Mülî Eğüim Komisyonu
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Karar No. : 22

10.5.1991

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLlSÎ BAŞKANLIĞINA
"Kars Milletvekili Tfosin Bozkurt ve 5 Arkadaşının; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 9.5.1991
tarihli Birleşiminde MilK Eğitim Bakanlığı temsilcisi ve YÖK Başkanının da iştiraki ile incele
nip görüşülmüştür.
Komisyonumuzca; Teklifin üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tümü benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Teklifin 1 inci maddesi; Yükseköğretim Kurumlarında beden eğitimi ve güzelsanat dalla
rındaki derslerin zorunlu olma koşulunu kaldıran önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş
ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir.
Teklifin 2 nci maddesi; Profesörlüğe atanma; başka üniversitelerde hizmet etme şartını
iki yıla indirme ve profesör adayların niteliklerini tespit edecek profesörlerin en az üçü başka
üniversite veya başka Yüksek Teknoloji Enstitüsünden olmak üzere beş kişiden oluşmasını ön
gören önergenin kabulü ile yeniden düzenlenmiş ve madde değişik bu şekli ile kabul edilmiştir.
Ayrıca Komisyonumuzca;
1. 2547 sayılı YÖK Kanununun 13 üncü maddesi (a) fıkrasında yapılan değişiklikle; 3708
sayılı Kanunla kurulan Yüksek Teknoloji Enstitülerine atanacak rektörlerin de bu madde kap
samına alınmasını öngören yeni bir maddenin,
2. 2547 sayılı YÖK Kanununun 38 inci maddesi 1 inci fıkrasında yazılı "Görevlendirme"
konusunda gereksiz yazışmalara ve süre kaybına sebep olunmamak için "Görevlendirme" nin
üniversitelere bırakılmasını öngören yeni bir maddenin,
3. öğrencilerin öğretimlerinde kısıtlamaların kaldırılması ve bu öğrencileri topluma ka
zandırmak amacıyla 2547 sayılı YÖK Kanununun 45 inci maddesi (c) fıkrasını yürürlükten kal
dıran yeni bir maddenin,
4. — "Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanlar için Devletçe
hiç bir ödeme yapılmaz." hükmünü taşıyan 2547 sayılı YÖK Kanununun 46 ncı maddesinin
4 üncü fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını öngören yeni bir maddenin,
Teklif metnine eklenmesi kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca, teklifin 2 nci maddesiyle kabul edilen profesörlüğe atanma ile ilgili 26
ncı maddeye göre 31 Aralık 1989'dan önce profesörlüğe müracaat edenlere; yeniden müracaat
hakkının verilmesini öngören geçici 36 ncı maddenin 2547 sayılı YÖK Kanununa eklenmesini
düzenleyen yeni bir maddenin teklif metnine ilavesi kabul edilmiştir.
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Teklif metnine yeni maddelerin ilavesi dolayısıyla teklifin yürürlük ve yürütmeyi düzenle
yen 3 üncü ye 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca; Teklifin tümü oylanarak -kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur.
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KARS MİLLETVEKİLİ YASİN BOZKURT VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
ı) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil
zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden eğitimi veya güzelsanat dallarından biri de zorunlu olarak
okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve icra edilir.
MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
b)

Profesörlük kadrosuna atama

1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle başka üniversitelerde
en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
2. Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında rektörler boşalan kadroları ve o
kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmî statüde ol
duğunu da belirterek ilan ederler.
3. Üniversite yönetim kurulu, biri ilgili profesörlük kadrosunun bulunduğu birimin pro
fesör olan başkanı, yoksa yakın birimden bir profesör, diğeri bir başka üniversiteden bir profe
sör olmak kaydı ile üç profesör belirler. Bu profesörler adaylar hakkında ayrı ayrı raporlar
düzenlerler ve adaylardan hangisinin atanması gerektiğini belirlerler.
4. Rektör, bu profesörlerin raporlarına dayanarak önerdiği adayı üniversite yönetim ku
ruluna sunar ve atama kurul kararı ile olur.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 4. — Bu Kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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MÎLLl EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Baa Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk tikeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil
zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya.güzelsanat dal
larındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en'az iki yarı yıl olarak programlanır
ve uygulanır.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Ataması : Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğinin temsilcisi olan
rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği Yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı
hizmet vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş, ikisi üniversitelerde görevli profesörler
den olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl itfn atanır, önerilenler atan
madığı veya iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğ
rudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabilir.
MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir.
b) Profesörlük kadrosuna atama,
1. Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka üniversiteler
de en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
2. Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında
rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadro
nun devamlı veya kısmî statüde olduğunu da belirterek ilan ederler.
3. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit
etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka üni
versitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim ala
nıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer
rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı
karar üzerine, rektör atamayı yapar.
MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yönetim kurulunun uygun
görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda özlük işlemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 564)

_ 6 —
(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Si
lahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar
veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumla
rı ile kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve di
ğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Ad
lî Tıp Kurumu ile yakıflarca kurulmuş Hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici
sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğre
tim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

,

MADDE Ş. — 2547 sayılı'Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin (c) fıkrası ile
46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6. — 2547 sayılı YÖK Kanununa aşağıdaki' geçici madde eklenmiştir.
GEÇtCt MADDE 36. — 2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile verilen, kadro şartı
aranmaksızın profesörlüğe yükseltilme hakkından yararlanmak üzere 31 Aralık 1989'dan önce
müracaat edenlerden bu Kanuna göre profesörlük için yeniden müracaat ederek talepleri üni
versite yönetim kurulunca olumlu karşılananlar ilgili birimlerdeki profesörlük kadrosuna ön
celikle atanırlar..
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
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