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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
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(Resmî Gazele ile yayımı : 30.11.1989 Sayı : 20358)
Kanun No.
3589

Kabul Tarihi
23.11.1989

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrasının
4 ve 5 inci bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(4) Profesörlüğe başvuran doçent adayların bilimsel niteliklerinin, profesörlüğe yükseltil
meye, bu maddenin (a) fıkrasının 2 nci bendinde öngörülen şartlara uygun olup olmadığını
tespit etmek için üniversitelerarası kurul tarafından beş yıl süre ile görev yapmak üzere beş pro
fesörden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurulur. Bu komisyon, gerek gördüğü sayıda
geçici veya sürekli alt çalışma grupları kurabilir ve çalışma usullerini tespit eder. Değerlendir
me komisyonunda herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde, boşalan üyenin süresini
tamamlamak üzere aynı usulle bir yeni üye seçilir. Süreleri sona eren üyelerin komisyona yeni
den seçilmeleri mümkündür.
(5) Yükseköğretim Kurulu başvuruları ilgili üniversitelere bildirir. Rektör, başvuran do
çent adayların profesörlüğe yükseltilebilme durumlarını tespit etmek için bunların yayınlarını
değerlendirme komisyonuna gönderir. Ayrıca rektör başvuran tüm adayların nitelikleri hak
kında yine bu adayların herbirinin belirleyeceği üçer profesörden ayrı ayrı izahlı bilgi ister. Rektör
bütün bunlar tamamlandıktan sonra adayların durumunu ayrı ayrı yönetim kuruluna sunar,
yönetim kurulunun tercihini de göz önünde tutarak önerdiği adayı atanması yapılmak üzere
Yükseköğretim Kuruluna gönderir.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 inci maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b. öğretim üyeleri, ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzerine ve ilgili yö
netim kurullarının görüşü, rektörün önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından, istekte bu
lunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim - öğretim yılı için görevlendirilebilirler. An
cak Ankara, istanbul ve izmir dışında bulunan üniversitelerde bu şekilde görevlendirilenler,
kendi maaş, yan ödeme ve tazminatlarını aldıkları gibi, gittikleri üniversitede de kadrolarıyla
ilgili özlük haklarını aynen alırlar. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna yapılacak ata
mada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte olan bölgelerdeki yüksek
öğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğre
tim üyelerine öncelik verilir.
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
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Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu kararı ile an
cak bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları ile ilgili eğitim prog
ramlarının bulunması, eğitim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde üniversite yoksa en
yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki eğitim ve araştırma düzeyinde olması şartıyla
"üniversite" adı verilebilir.
MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesinin son fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ku
rulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını bilgi için Millî Eğitim
Bakanlığına sunar.
MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 13. — Vakıf Üniversitesi veya Yükseköğretim kurumunun kapatılması veya başka
bir vakıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi veya vakıf üniversitesi veya
yükseköğretim kurumunun adının değiştirilmesi; üniversite veya yükseköğretim kurumlarını
kuran vakıfların yetkili yönetim organları ile mütevelli heyetlerinin ortak önerisi üzerine, Yük
seköğretim Kurulu kararı ile olur.
Vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının birleştirilmelerine veya adlarının de
ğiştirilmesine karar verilmesi halinde, birleştirilen veya adı değiştirilen vakıf üniversiteleri veya
yükseköğretim kurumlarının her türlü mal varlıkları yeni kurumun mal varlığına intikal eder.
GEÇİCİ MADDE 1. — 12.3.1986 Tarihli ve 3268 Sayılı, 9.4.1987 Tarihli ve 3347 Sayılı,
12.10.1988 Tarihli ve 3479 Sayılı ve 1.6.1989 Tarihli ve 3569 Sayılı kanunlarla Bakanlar Kurulu
na verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
için, bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
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34
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Sayfa
288
19
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I - Gerekçeli 285 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşim tu
tanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/590

