GENEL KURUL

KASIM AYINDA ÇIKAN
KANUNLAR
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
Kanun No.

3676

Kabul Tarihi : 1.11.1990

Bu Kanun; öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı üyeliğine
seçilenlerin bu görevlerinin sona ermesini izleyen 1 yıl içinde ayrıldıkları Yükseköğretim Kurumuna başvur
maları halinde kadro koşulu aranmaksızın dönebileceğini,
Yükseköğretim kurumlarından kendi isteği ile ayrılan öğretim üyelerinin de başvuruları halinde ayrıl
dıkları yükseköğretim kurumlarına dönebileceğini,
Bu Kanunun yayımı tarihine kadar Profesörlüğe yükseltilmiş olanların 5 yıl kısmî statüye geçememe
hükmüne tabi olmadığını,
içermektedir.

• • •

21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun
Kanun No. 3677

Kabul Tarihi : 1.11.1990

Bu Kanun; Sayıştay Birinci Başkan ve üyelerinin seçilme usul ve esaslarını yeniden düzenlemektedir.

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna
Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Kanun No. 3678

Kabul Tarihi : 14.11.1990

Bu Kanun;
Bir insandan biyolojik kökenli maddelerin alınması, aşılanması ve naklinin yazılı rızaya bağlı olduğunu,
ancak ifaya zorlanamıyacağını,
Evlenmeden kaçınma halinde cayma tazminatı istenemiyeceği, fakat nişanın bozulması veya nişanlı
lardan birinin ölmesi, gaipliğine karar verilmesi halinde nişanlıya verilen mutad dışı hediyelerin geri istene
bileceğini,
Boşanan kadının, menfaati olursa hâkimin karar vermesi üzerine kocasının soyadını taşıyabileceğini,
Evlatlık için, uzun süreden beri bilinmeyen ya da temyiz kudretinden yoksun bulunan ana veya baba
nın rızasının aranmamasını,
Miras bırakandan evvel vefat etmiş olan büyükbaba ve büyükananın, sağ kalan eş bulunmadığı takdir
de, her tabakada halefiyet yoluyla mirasçı olan füruları tarafından temsil olunacağını,
Nesebi sahih olmayan hısımların, nesebi sahih olanlar gibi mirasçılık hakkını haiz olacağını,
intifa hakkının kaldırıldığını,
Sağ kalan eşin birlikte bulunduğu mirasçılara göre miras bırakana hangi oranlarda mirasçı olacağını,
Mahfuz hisse miktarlarını,
İştirak halinde mülkiyetin hangi halde müşterek mülkiyete, dönüştürülebileceğini.
Hissedarlıktan çıkarılmanın hangi şartlarda istenebileceğini,
Üst hakkı kurma, devretme süresinin sona ermesi, kapsam ve şartlarının neler olacağını.
Rehin haklarının hangi yabancı para üzerinden tesis edilebileceğinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca tesbit edileceğini
Hükme bağlamaktadır.
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