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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 27.12.1988 Sayı : 20032)
Kanun No.
3511

Kabul Tarihi
10 . 12 . 1988

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Öğretim süresi

Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
" öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler, iki yıllık ön lisans için
dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan prog
ramları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bir
eğitim-öğretim programında başarısız en çok üç ders kaldığı takdirde bu süreler aşılabilir. Açık
öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.
Üniversite senatoları, ön lisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek esasları, devam,
ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı, uygulama, sınav ve bütünleme gibi şartları
yönetmeliklerle belirlerler.
Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması al
maları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.
MADDE 2. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 16. — Yükseköğretim kurumlarında, dersane, Iaboratuvar, klinik, polikli
nik ve koridorlarında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dinî inanç sebebiy
le boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir.
MADDE 3. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 30. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan
sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde; 1988 -1989 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek
olanlara ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına
müracaat etmeleri şartıyla, ilişiklerinin kesilmesine sebep olan her ders için açılacak ilk sınav
döneminde bir sınav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak sure
tiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü mad
dedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe 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.
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ikinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi kalan
son sınıf öğrencileri ite halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu dersin açılacak yarı yıl
sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğren
ciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
GEÇİCİ MADDE 31. — Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başla
mış ancak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşa
maları (lisans üstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlayamayarak
kayıtları silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvur
maları halinde bir hak verilir.
GEÇİCİ MADDE 32. — Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı
tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da, bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvurmaları halinde
geçici 30 uncu madde hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 33. — Üniversite senatoları 44 üncü maddede öngörülen yönetmeliği,
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde düzenleyerek yayımlarlar.
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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