— 331 —

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin
Değiştirilmesi ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun
(Resmî
Kanun No.
3455

Gazete ile yayımı

: 7-6.1988 Sayı : 19835)
Kabul Tarihi
27 . 5 . 1988

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 8 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Geçici! Madde 8. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hü
kümlerine göre doçentlik ve profesörlük unvanım almak üzere başvurmuş ve başvu
rusu kabul edilmiş olanlar ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre
doçentlik ve profesörlük için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuru
lan ve başvurularının kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mev
zuata göre yürütülür.
Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar (kısmî veya tam gün)
kadroya bağlı olmaksızın profesör unvanının sağladığı bütün akademik hak ve yet
kilere sahip olmak şartı ile bulundukları kadrolarda profesör unvanını taşırlar. Bun
lar ilgili birimlerdeki profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.
Üniversiteler ve Akademilerle ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli yabancı
dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarım tamamlamış bulu
nanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri takdirde önceki mevzuatlarına göre
yürütülür.
Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde doçentliğe yükseltümfş olanlar ve 2547 sayılı Kanun hü
kümlerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer şartlarım yerine
getirecek olanlar, bulundukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı
bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profe
sör kadrolarına öncelikle atanırlar.
Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş
kilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının ve
rilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır.
MADDE 2. — 2547 sayıh Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin birinci
fücra sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Ku
rulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun karan ile ihtiyaç duyulan ko
nularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silah
lı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 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
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kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlan ile kamuya yararlı
dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma - geliştirme kurumlan ve diğer kamu
kuruluşlarında geçidi olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adlî
Tıp Kurumu ile Vakıflarca kurulmuş hastahaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocaktan
ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulun
duğu Yükseköğretim Kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam
eder.
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 21 inci maddesi
yürürlükten kaldınlmıştır.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
9
11
12

Birleşim
57
69
72

Sayfa
288
165
97:105

I - Gerekçeli 65 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu gö
rüşmüştür.
III. — Esas No. : 1/428.

