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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
398 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 15.3.1990 Sayı : 20462)
Kanun No.
3614

Kabul Tarihi
7.3.1990

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin değişik (a) fık
rasının üçüncü bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafıdan beş rektör yardımcısı seçilebilir.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesinin değişik (a) fıkra
sının ikinci bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıköğretim
yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 16 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de yeniden düzenlenmiştir.
EK MADDE 16. — Açıköğretim uygulayan üniversiteler yurt içinde hizmet birimleri aça
bilirler. Aynı üniversiteler, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eğitim ve kültür
le ilgili idarî ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kararıyla o ülke
de merkez tesis edebilirler.
Açıköğretim hizmeti yeren üniversitelerde rektörlük ile bu tür hizmetleri veren fakülte, ens
titü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, merkez ve benzeri kuruluşlarda, hizme
tin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya değişitirilmesi, diğer ülkelerin açıköğre
tim kuruluşları ile eğitim ve öğretim alanlarında işbirliği yapılması üniversite yönetim kurulu
nun kararı ile gerçekleştirilir.
Merkezî açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak örgün öğretim yapan bölüm varsa, za
man içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul haline dönüştürülmesi ya
da örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında örgün öğretim ya
pan bölümlerin yanı sıra, açıköğretim yapan bölümler kurulması, üniversite senatosunun tek
lifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile olur.
GEÇİCİ MADDE 1. — 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı,
12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayılı kanunlarla Bakanlar Kuruluna
verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için,
bu kanunlarla verilen s-üre bitimine kadar geçerlidir.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim
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40
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-

.

30:31

I - Gerekçeli 379 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 86 ncı Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/675

