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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Dört Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 9.6.1991 Sayı : 20896)
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Kabul Tarihi
29.5.1991

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
ı) Yükseköğretim kurumlarında Atatürk tikeleri ve tnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil
zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dal
larındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yan yıl olarak programlanır
ve uygulanır.
MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Atanması : 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 için 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 üniversitelerde
en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
2. Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığın
da rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadro
nun devamlı veya kısmi 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 gözününde 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 kendi kurumlarınca
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yürütülmek kaydıyla, bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu, Adlî Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler
tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yarar
lı dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluş
larında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adlî Tıp Kurumu ile
vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları ha
riç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumların
daki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 5. — 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 maddeler eklenmiştir.
GEÇtCÎ 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.
GEÇtCt MADDE 37. — 1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine
kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme duru
muna gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı, 1990/1991 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesi
lecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurum
larına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı
verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim ku
rumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadıktan dersler
için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapı
lır. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar
içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğ
renciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci fıkrada veri
len sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en fazla üç dersten
başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav
hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi kalan
sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu dersin açılacak yarıyıl sınavla
rına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1995 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler,
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken 1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanu
nun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde üniversitelerdeki tıp fakütletelerine baş
vurmaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.
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GEÇtCt MADDE 38. — Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış,
ancak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları
(Lisansüstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlayamayarak kayıtları
silinmiş olanlara bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvur
maları halinde bir hak verilir.
GEÇlCİ MADDE 39. — Üniversite harçlarını ödemeyenlerden bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren üç ay içinde borçlarını ödemeleri halinde gecikme zammı ve faizi alınmaz.
MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AÎT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

60

113
117
123

61

Sayfa
33
404
287:294

I - Gerekçeli S64 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Milli Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/546

