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YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN

(Resmi Gazete ile yayımı: 30.12.1999 Sayı: 23922)
Kanun No

Kabul Tarihi

4498

28.12.1999

MADDE 1. - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 5 inci
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, vakıf yönetim organı dışında en
az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri, vakıf
yönetim organı tarafından dört yıl için seçilir, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Mütevelli heyet üyelerinin yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip
bulunmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olması
gerekir. Mütevelli heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.
MADDE 2. - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik ek 18 inci maddesine
birinci fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar
teselsül ettirilmiştir.
Vakıflar tarafından kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumlarının eğitim ve
öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla Maliye Bakanlığı, ilgili kurum ve
kuruluşların olumlu görüşlerini de almak kaydıyla, Hazineye veya diğer kamu tüzel
kişilerine ait taşınmaz malların kullanım hakkını Bakanlar Kurulunca tespit edilecek
bedel karşılığında en çok kırkdokuz yıl süre ile bu kurumlara devredebilir. Bu suretle bir
kullanım hakkı tahsisinin yapılabilmesi için vakıflarca kurulmuş bulunan yükseköğretim
kurumunun;
a) En az iki eğitim-öğretim yılı, eğitim-öğretim yapmış olması,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilecek değerlendirme
komisyonunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen
yayın sayısı bakımından bu esasa göre sıralanan Devlet üniversitelerinin ilk yarısına
girecek durumda olması,
c) Öğrencilerinin en az % 15'ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak miktarda
sürekli olarak burs vermesi,
Gerekir.
Vakıf üniversitesi, Orman Bakanlığının göstereceği arazide, tahsis edilen alanm 2
katı kadar bir bölümü, tahsisten itibaren en geç beş yıl içinde ağaçlandırır ve ilk beş
yıllık bakım giderlerini üstlenir.
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Yukarıda belirtilen amaçların yanında tahsisi yapılan arazilerde; konut alanı
açılamaz, yapılmış veya yapılacak olan lojmanlar üniversitenin tam gün statüsünde
görevli akademik personeli ile hizmetin aksamadan yürütülmesi için gerekli idarî
personeli dışındaki gerçek ve tüzel kişilere her ne sebeple olursa olsun tahsis edilemez,
eğitim ve öğretim hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif amaçlar dışında bina ve tesis
yapılamaz, herhangi bir hak karşılığı bina ve tesis yaptırılamaz, ilgili vakıf üniversitesi
öğrencileri dışındaki kurum ve kuruluşların öğrencilerine yurt tahsisi yapılamaz. Vakıf
yükseköğretim kurumlarının kullanım hakkı tahsis edilen taşınmaz malları belirtilen
şartlara uygun olarak kullanmaları ve öngörülen koşulları yerine getirmeleri esastır.
Amaçlara uygun olarak kullanılmaması veya öngörülen koşulların yerine getirilmemesi
halinde, tahsis konusu taşınmaz mallar üzerindeki bina ve tesisleriyle birlikte Hazineye
veya ilgili kamu tüzel kişilerinin mülkiyetine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın
intikal eder.
GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendilerine yetkili
mercilerce kullanım hakkı tahsisi yapılmış ve izin verilmiş olan vakıflarca kurulmuş
yükseköğretim kurumlarına, bu işlemlerin sonucuna bakılmaksızın, 2547 sayılı Kanunun
bu Kanunla değişik ek 18 inci maddesinde yer alan şartları gerçekleştirmiş olmaları
kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen bedel karşılığında aynı mahaller itibariyle bu
Kanuna göre kullanım hakkı tahsisi yapılır.
MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

5
19
20
21

26
33
36
38
39
40
41
42
43
46

22

Sayfa

7
212
182: 183

130
273:299
440:450,451
595:609
740: 763
212:216,218:226
715: 776, 998: 1021

I- Gerekçeli 294 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin
39 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II- Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tali Anayasa, Milli
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Esas Plan ve Bütçe Komisyonları
görüşmüştür.
III- Esas No. : 1/447

