4.11.1981 Tarih Ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 Üncü
Maddesinin Değiştirilmesi Ve Aynı Kanuna Bir Ek Ve Bir Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun
Kanun No. 4111 Kabul Tarihi: 7.6.1995
Madde 1- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu
öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık
lisans için yedi yıldır. Öğreciler 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 son sınıf öğrencilerine,
başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu
sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı yıl, ek
sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl (sınıf geçme esasına
göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ; Gülhane Askeri 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 ortalamalarını sağlayamamalrı 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 toplam üç
eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu
haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını
ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Açıköğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu
sürelerle kısıtlı değildirler.
Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları 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, not
ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden
öğrencilere diledikleri üç dersten bir 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 alınırlar. Sınavların
sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam
ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara grdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz.
Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
Madde 2- 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.

Ek Madde 23 - Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin
tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluşlarda
yapılabilir.
Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kurallarına tabidir.
Madde 3 - 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
Geçici Madde 43- 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (hazırlık ve ara
sınıflar dahil bütün sınıflarda) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu
Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil)
okullarından ilişiği kesilen öğrencilere (Öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği
kesilenler dahil), ilişkilerinin kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir.
Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilan
edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü
maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler.
Yüksek lisans (master-doktora) öğrenimini görürken, her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği
ile ayrılanlar dahil) 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere bu Kanunun yayımı
tarihine kadar ilişiği kesilen veya yönetmeliklerinde öngörülen süreler içerisinde
öğrenimlerini tamamlayamayanlara başarısız oldukları dersler (yeterlik imtihanına girme,
master veya doktora tezi dahil) için iki sınav hakkı tanınır. Bütün derslerden başarılı oldukları
halde yönetmeliklerinde öngörülen not ortalamasını tutturamadıkları veya doktora sınavına
giremediklerinden kaydı silinen öğrencilere diledikleri üç dersten iki sınav hakkı tanınır.
(doktora dahil).
1992-1993 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar başarısızlıkları nedeni ile ilişiği kesilmiş olanlar
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim
Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belirlenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibakları
yapılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve bu Kanunun
hükümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.
Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde
ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır.
Madde 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

