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4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880
Sayılı Kanunla Değişik 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

(Resmî Gazete ile yayımı : 3.1.1986 Sayı:

18977)

Kanıun N o .

Kajbul TarsM

3248

125 . 12 . 1985

M A D D E 1. — 2547 sayıl* Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde d e ğ ^ t M m i ş f c
a)

'Öğrendiler bir dersin smavına girebilmek (için

o dönse devam etmek, yian yıl idinde (açıüacak en az

Ski i^rta sınavıma kaMraak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorımdıadııte. Sunara ka
tılabilmek için en az ara sııüav notu ortalaması île ara sınav notlarının sınav basan notuna katkısı, ara sınav
düzenleme esaslan Yükseköğretim Kurulunca yapılacak • fek yönetmelikle belifrâeırîr»
Sınavda başarısız oîan öğrencllleıre aynı sınav dönenimde sağlanmak şartıyla (ayrıca bir bütünleme sınav
haki tanınır. Bir dersin devam, ara sınavı, uygulama ve sınav sarkarından

b t f M v e y a (birkaçını yerine getire

meyen öğrencier bir defaya m&hsuis olmak üzere eğitim - öğretim programının bağlı olduğu Yükseköğretim
Kurumu Yöneffîm Keratanın uygun göreceği I k yan yılda veya yılda, o dersin kayıt, devam, ıara (sınavı ve
uyguilamia şaıilarını tekrar - yedine ge€ıMer. Bu şartla rm (birinin yerme getirilmemesi hainde öğreacünin KgliM
olduğu kurumla; İlişkisi kesilir, İkilacü defasında sınava girme şartlanın yerme geUMliği halde sınav ve bütüne
leme sınavında başarılı olamayan Öğrenciye Kanundia öngörülen süreler içinde kullanılmak üzere ve sınava
girme şartlarını yerme getirmek kaydı 'İle İlave bir sınav ve bütünleme halikı tanınır.
'Bir Yükseköğrenim Kuramdnıun. - bMndi sınıfında öğrenime başlayan öğrencilerdin : bu öğrenimin başlan
gıcından (iibaren en çok tikü eğiıfeî - öğrenim yıîı içinde; sınıf geçme esasına göre' eğiitüm - öğretim yap<an
kurumlarda

birimdi sınıfın, ders geçme eöafsıma göre eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise I k Ski - yası

yılın. bütiüia derslerinden başanlı olınaJan esastır. Ancak bu süre içerisinde birindi sınıf dersleılinden veya
birindi ikindi yan yıl derslerinden MM hariç diğerlerin den başarılı o t a

öğrencilere, başaramadıkları

o tek

1

ders İçin m az (bir ay sonra girmek üzere ilave Mr bütünleme sınav hakkı tanınır. Bu ilave İmtihanda da
başarılı olamayan ö ğ r e n d i r i n bağlı oldukları egftiim- öğreiiltm kurumlan l e sifişMeri kesilir.
Yükseköğretim Kuramîaraıda ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim yapan

öğrendlere; Bu Kanundia

öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilave ola n»k; ön lisans seviyesinde eğktm - öğretini yapan ku
1

ramlarda bir yıl, dört yıl süreli lisans seviyesinde eği tim - öğretim yapan kurumlarda İM yıl, beş veya altı
4

yıllık eğitim programlan uygulayan burumlarda üç yıl ek süre tanımı . Bu süreler sonunda son sınıf ve ara
. sınıflar dahlilî toplam en çok üç' dersten başarfı olama yanlara,' bu derslerde başarılı olabilmelerini sağlamak
maksadı (ek ikil yarı y i ek süre daha tanınır. Mezun

olmak üzere takip etiği eğitim - öğretim püogramımn

birli hariç diğer derslerini! başarıh olarak taıraamlayian !ar ise başaramadıkları tek dersin üç yıl süre ile açıla*
cak yan yııl sonu sınavlarına gSrebiîMer, Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrendiler-her seferinde sadece
uygulamalara devam zorundadırlar.
Yükseköğretim Kurulunca: e s a s t a belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartlan- ye
rme geiifreiîîleyerek öğreniimkOTii tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencSSer'in ilgili olduk
ları öğretim kurumu ile îlişküerı kesilir.
Ancak lisans seviyelinde eğitim - öğretim görenlerden?
1.

İlk iki yan yılın bütün derslerinden (başarılı olup da daha sonraki yan' yılarda, Türk Cezai Kanunu

nun 2 indi kiabının 1 tadi babında yer alan Devlettin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm
giyenler ve disiplin dışında İner ne Sebeple olursa olsun öğreıfeıden (aynlanîiar meslek yüksek okuülanmn ben
zer .ve uygun programlarsnm üçüncü yan yularına in tibak ettirilirler*
2.

İlk dört yarı yıl veya fiazüası bütün derslerinden başanlı olup dia daha sonraki yari yılarda Türk

Ceza Kanımumiîi ikindi kitabının 1 M

babında yer alan

Devletin şahsiyetine karşı ''işlenen cürümler şe-
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bebisyle hüküm giyeniler ve disipîin dışında her ne sebepöe olursa olsun öğretişimden

ayrılanlara ön lisans

diploması verüür. Bu gibiler benzer ve uygun alanda meslek öğreriimi görmek işediklerinde Meslek Yüksek
OkuKannın üçüncü ve dördüncü yan yıllarımda kendileri içlin tesplî edilen dersleri almak ve uygulamaları
yerine getirmek suretiyle Meslek Yüksek Okullu mezunu olabilirler.
Yukarıda beffiirlenea öğrencilerin Meslek Yüksekokulu öğretiminden yararlanmaları içlin Yükseköğretim Ku
rumundan ilişkilerinin kesilmesinden Mbarem en çok üç y i

içinde Yükseköğretim Kumluna müracaat et

meleri* gerekir. Bu öğrencilerin görecekleri eğitim - öğretim programlanmın seçimi, 'intibakları

ve alacakları

derslerin tespitti 8le bunların düzenlenmesi hususları il gili Meslek Yüksekokulunun yönetim kurulu

tarafın

dan yapılır.
GEÇİCt M A D D E 1. —r Bu Kanunun yürüdüğe »a- meSinden önce, mezun olmak üzere takip «ittiği eğirimöğretim programının biri hariç diğer derslerini başardı olarak tamamlayan, ancak
sebebiyle ilişkileri kesilen öğrendiler de kuramlarına üç ay içinde müracaattan

haşaramad ıkları tek ders
halinde bu Kanun hüküm

lerinden yaıiarlandır*îîrlar.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir nîesinden önce 1984 - 1985 yularında kaydı silinen veya
Kili nine durumum gelmiş dlan ve Geçici 1 inci madde kapsamı dışında bulunan öğrencilerden :
A)

Birinci sınıf veya birloci ve ikinci yan yıl öğ rendîleri, takip etmekte oldukları bütün dersleri verip

de sadece veremedikleri tek dersleri

kalmışsa, 'ülgili oldukları öğretim kurumuna üç ay 'içinde müracaatları

hainde bu tek dersin açılacak ilk yarı yîl veya yıl soma sınavına ve bütünlemesine bir defaya mahsus olmak
üzere girerler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrenciler sadece uygulamalara devam etmek zorunda
dırlar.
B)

BMnei sınıf dışında diğer sınıflardan ara sınav San dz'M her yan yıl veya tam yıl sınavlarında yal

nız üç dersten başarısız oklukları (içtin, üüşklileri kesilme dm umunda bulıtraan veya iîişkisü
başarısız Oldukları o üç dersi sadece bir defaya mahsus
de kuramlarına

müracaatları

kesilmiş olanlara,

olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre ü ç ay için

halinde alma hakkı tanınır.

M A D D E 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU K A N U N A AİT T U T A N A K L A R
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

Sayfla

20

30

450

22

41

104

24

55

115:148

I - Gerekçeli 384 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisimin 55 inci BMeşioı tutanağıma bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas N o . : 1/729, 2/148, 218, 221, 284.

