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4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 8.3.1984 Sayı : 18335)
Kanun NOJ
2984

Kabul tarihi :
29 . 2 . 1984

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayın Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir.
GEÇtCÎ MADDE — 1976 • 1977 eğitim - öğretim yıh başından 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonuna
kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlis sns ve lisans, eğitim - öğretim programlan ile yük
sekokulların (2809 saydı Kanunla adı ve yapısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) her
hangi bir sınıfından kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde, ayrılmış
bulundukları eğitim = öğretini programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere bu Kanun hükümleri
çerçevesinde kayıtları yenilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yıh sonunda ilişkileri kesinlenler ise iliş
kileri kesildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde kayıtlarım yenileyebilmek için müracaat edebilirler.
Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara intibakları daha önce başardıkları dersler dikkate alına
rak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu suretle
öğrencinin intibak ettirildiği sınıf ve sömestreden önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı sınıf ve sönıestredeki normal öğrencinin o sınıf veya sömestre} e gelinceye kadar geçirdiği eğitim - öğretim süresine eşit
kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya sömestrede okuyan öğrencilerin tabi oldukları mevzuata uyarak öğ
renimlerine devam ederler.
Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime baş
layacakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgili üniversitelerce öğrencilere bildiri
lir. Ancak ilişiği 1983 - 1984 öğretim yıh içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilerin bir haf
ta içinde müracaatları halinde, müracaatlarım müteakip bk hafta içinde durumları karara bağlanır ve öğ
renimlerine imkân sağlanır. İlişiği 1983 - 1984 eğitim - öğretim yıh sonunda kesilenler için ise üniversiteler,
ilişik kesilme tarihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verilir.
Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş haklan kullandıktan takdirde tecilli
sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte as
kerlik görevini yapmakta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar terhislerin
den sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler. Bunların üç aylık başvurma süresi terhisleri
tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca esasları tespit edilecek mücbir sebepler yüzünden bu haklarım kulanamayacak durumda olanların üç aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihte başlar ve bu
öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları üniversitelerce 15 gün içinde karara bağlanır ve öğ
renciye tebliğ edilir.
Yukarıdaki hükümlere göre kayıtlan yenilenen öğrenciler, izlemiş oldukları eğitim • öğretim programla
rı açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdirde, kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer
program yürüten üniversiteye naklen yazılabilirler. Belirli dallarda öğlencilerin isteği de göz önünde tutu
larak, dışardan eğitim öğrencisi (ekstem) olarak yazılmalarına üniversite senatolannea karar verilebilir.
1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler ile Türk Ceza Kanununun İkinci
Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve
4.11.1981 tarihinden sonra disiplin cezası alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hükümlerinden is
tifade edemezler.
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Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yükseköğretim Kurulu tarafmdan alınır. Uygulama ile ilgili
yönetmelik iki ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılır.
Devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten başarısız duruma düşmüş
öğrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara katılabilirler.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

'BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
C'ût,
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'Birleşim,
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Sayfa
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159
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I - Gerekçeli 16 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Mecl'isin'in 39 uncu Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
İÜ - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 2/11, 12.'

