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4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi ye Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı: 12.5.1993 Sayı : 21579)
Kanun No.
3908

Kabul Tarihi
6.5.1993

MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde
sinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan sonra gelmek üzere aşa
ğıdaki paragraf eklenmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu
öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamî süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık
lisans için yedi yıldır, öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz
yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler
sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten başarısız olanlara
dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); Gülhane
Askerî Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız,
başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan
mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı
sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarım sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri kesilme
durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf)
öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak top
lam' üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve
bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı pa
yını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar
lanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sü
relerle kısıtlı değildirler.
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yüküm
lülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim
kurumlan ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç
dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı
verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde üniversite
veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alı
nırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresin
den sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlana
mazlar.
MADDE 2. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici
42 hci madde eklenmiştir.
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GEÇtCt MADDE 42. — 1992-1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci İcatla
payını ödeyemedikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencile
rin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtları yapılır; öğrencilik hakları
kaldıkları yerden devam eder; ilişkilerinin kesildiği süreler öğrenim süresine dahil edilmez. Bu
öğrencilerden gecikme zammı ve faiz alınmaz.
44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere 1991-1992 eğitim-öğretim yılı
sonunda her ne suretle olursa olsun okullarından ilişiği kesilen öğrencilere, ilişkilerinin kesil
mesine sebep olan dersler için iki Sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki
ay içinde ilgili Yüksek öğretim Kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır.
Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar, her ne se
beple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde
başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakütleri belirlenir. Belirle
nen Tıp Fakültesince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 inci mad
desi ve bu Kanun hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

21
30
35

31
74
100

Sayfa
317
336
373:387

I - Gerekçeli 308 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanun; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/534, 597

