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Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.198İ Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletve
kili Tevfik Diker'in Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/534, 2/597)

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
Ural Köklü
Uşak
Hasan Dikici
Kahramanmaraş
'

Ayvaz Gökdemir
Gaziantep
Ahmet Kabil
Rize
Süleyman Ayhan
Çanakkale
GEREKÇE

21.5.1992 tarih ve 3804 Sayılı Kanunda bir kısım derslerde başarılı olan öğrencilerin duru
mu ile ilgili bir sarahat olmadığı için uygulamada bu kanun, ancak sorumlu olduğu bütün ders
lerde başarılı olan öğrencileri için bir imkân getirmiş bir kısım derslerinde başarılı olan ve ba
şarı istidadı gösterenlerin durumunda bir değişiklik yapmamıştır. Bu sebeple mezuniyet nok
tasına yaklaşmış gençlerin de istikbali kapalı kalmıştır.
Bu madde, özellikle son sınıfta iken ilişiği kesilen fakat mezun olabilme istidadı gösteren
gençlerin önünü açmak maksadıyla düzenlenmiştin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
27.1.1993
Tevfik Diker
Manisa

GEREKÇE
21.5.1992 Tarih ve 3804 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ge
çici 40 inci Madde ile, üniversitelerden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilere, eğitim
lerine devam edebilmeleri için başarısız oldukları her ders için bir sınav hakkı verilmiştir. An
cak Gülhane Askerî Tıp Akademisinde okurken başarısızlıkları nedeniyle ilişiği kesilen öğren
ciler bu kapsam dışında tutulduklarından bu haktan yararlanamamışlar ve mağdur duruma
düşmüşlerdir.
.
Eğitimlerinin belli bir dönemini tamamlayıp bir istikbal kurmaya çalışan ve milleti için
hizmet vermeye hazırlanan bu öğrecilerin de, Geçici 40 nci madde hükümlerinden faydalandı
rılması hem hakkaniyet açısından uygun olacak, hem de bu gençlere yeniden geleceklerini kur
ma imkânı tanınacak ve sivil tıp fakültesi öğrencileri ile bu öğrenciler arasında bir eşitlik de
sağlanmış olacaktır. Nitekim 29.5.1991 tarihli ve 3747 sayılı Kanunla Yükseköğretim Kanunu
na eklenen geçici 37 nci maddede de bu ilke benimsenmiş ve her iki tıp fakültesi öğrencileri
de kanun kapsamına alınarak eşit şekilde bu haktan faydalandırılmışlardır.
Hazırladığımız bu kanun teklifi ile de halen mevcut haksızlık giderilmek istenmektedir.
Millî Eğitim Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. : 2/534, 2/597
Karar No. : 33
"\ '
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19.2.1993

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ BAŞKANLIĞINA

"Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğ-..
retim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili
Tevfik Diker'in, Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi"
Komisyonumuzun 3.2.1993 tarihli 17 nci ve 17.2.1993 tarihli 18 inci Birleşiminde, Millî Eğitim
Bakanlığı ve YÖK temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü.
Komisyonumuz; konu ile ilgili olarak yaptığı 3.2.1993 tarihli 17 nci birleşiminde her iki
teklifin aynı mahiyette olması dolayısıyla tekliflerin birleştirilerek görüşülmesine karar vermiştir.
Yapılan müzakereler neticesinde konunun kurulacak olan bir "Alk Komisyon"da değerlendi
rilerek, bir rapor hazırlanması kararlaştırılmıştır.
Kurulan Alt Komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı rapor; Komisyonumu
zun 17.2.1993 tarihli 18 inci birleşiminde ele alınarak incelenmiş ve bu raporun komisyon gö
rüşmelerine esas alınması kararlaştırılmıştır.
Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; eğitim ve öğretimde kalitenin düşmemesine özen
gösterilmiş, ancak mezuniyet noktasına gelmiş olan son sınıf-dönem öğrencilerine tanınacak
bir imkân ile mezuniyetlerinin sağlanabilmesi yoluna gidilmiştir. Bu genel değerlendirmenin
doğrultusunda :
\
1. a) Her iki teklif, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair olduğu halde, mezuniyet durumunda olan öğrenciler için getirilen imkânların sürekli
hale getirilmesi uygun mütalaa edildiğinden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 ünTürkiye Büyük Millet Meclisi
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cü maddesinin değiştirilmesine ihtiyaç hâsıl olmuş ve teklifler o şekilde değerlendirilerek de
ğiştirilmiştir. Yapılan değişiklik; 44 üncü maddede belirlenen süreleri aynen muhafaza ederek,
sadece belirli sayıda dersten başarısız olan son sınıf öğrencilerine yeni bir imkân tanınmasın
dan ibarettir.
b) Gülhane Askerî Tip Akademisi (GATA) öğrenciler ile ilgili atıf, "GATA" Kanununun
40 ncı maddesinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine yapılan atfa
karşılıktır. GATA'nın askerî özelliği sebebiyle, GATA öğrencileri sınırsız sınav hakkından ya
rarlanamayacak, ancak ilave 4 sömestrdik (2 yıllık) sınav hakkından yararlanabileceklerdir.
c) Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrencinin, öğrenci katkı payını ödemeğe devam etf

.

mesi, bu öğrenciye kullandığı hakkın bir bedeli olduğunun düşündürülmesınden ibarettir,
Komisyonumuzca; yukarıdaki gerekçelerin doğrultusunda, 2547 sayılı YÖK Kanununun
44 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını düzenleyen çerçeve 1 inci madde komisyonumuzca
oylanarak kabul edilmiştir.
2. Komisyonumuzca düzenlenen ve 2547 sayılı YÖK Kanununa geçici 42 nci maddenin
eklenmesini öngören çerçeve 2 nci maddede;
a) öğrenci katkı payını ödeyemedikleri için kayıtları silinen öğrencilerin, kayıt yaptıra
bilmişini,
b) 44 üncü maddede yapılan değişiklikten yürürlük tarihinden önceki öğrencilerin de
yararlanabilmesini,
c) Gülhane Askerî Tip Akademisinden ilişkisi kesilmiş olan öğrencilerin sivil tıp fakülte
lerinde öğrenimlerine devam etmek şartıyla, 2547 sayılı YÖK Kanununun geçici 40 ncı madde
siyle, bu Kanundan yararlanabilmelerini,
sağlayacak hükümler yer almıştır.
Çerçeve 2 nci madde Komisyonumuzca oylanarak kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca; yürürlük ve yürütmeye ilişkin olarak düzenlenen 3 üncü ve 4 üncü mad
deler ile yapılan değişikliklere uygun olarak düzenlenen başlık, Komisyonumuzca oylanarak
kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur.
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Başkan
Nahit Menteşe
Aydın
Sözcü
Süleyman Ayhan
Çanakkale
Üye
Ahmet Sanal
Adana
Üye
Mehmet Seven
Bilecik
Üye
Nurettin Tokdemir
Hatay
Üye
İsmail Karakuyu
Kütahya

M

Rıfat

"

Başkanvekili
Ural Köklü
Uşak
Kâtip
Ahmet Kabil
Rize
Üye
Baki Durmaz
Afyon
Üye
Ayvaz Gökdemir
Gaziantep
Üye
Mustafa Baş
İstanbul
Üye
Mustafa Doğan
Gaziantep

Üye
Yüzbaşıoğlu
Niğde
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UŞAK MİLLETVEKİLİ URAL KÖKLÜ VE
4 ARKADAŞININ TEKLİFİ

MANİSA MİLLETVEKİLİ TEVFİK DİKER'İN'TEKLİFİ

4.11.1981 Tarih ye 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi

Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

MADDE 1. —4.11.1981 Tarih ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 41. — Geçici 40 inci
maddede verilen hakkı kullandıktan sonra da
mezun olabilmek için beş dersten sorumlu ka
lanlara dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre
öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı);
üç veya daha az dersten sorumlu kalanlara ise
sınırsız, sorumlu oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan,
uygulamalı dersler dışındaki derslere devam
şartı aranmaz."
,

MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 . — Bu Kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE 41. — Gülhane Askerî
Tıp Akademisinde okurken bu kanunun ya
yımı tarihine kadar disiplin suçu dışında ka
lan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlar; bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde
üniversitelerdeki tıp fakültelerine başvurma
ları halinde 2547 sayılı Kanunun Geçici 40 ncı
Maddesi hükümlerinden aynen istifade
ederler.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer.
;
MADDE 3. —• Bu Kanun hükümleri
ni Bakanlar Kurulu yürütür.
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü madde
sinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"öğretim Süresi:
Madde 44. — Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azamîsüreler iki yıllık önlisans için dört,
dört yıllık lisans için yedi yıldır, öğrenciler normal eğitinröğretim süresi beş yıl olan program
ları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak,
bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için beş dersten ba
şarısız 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 olan
lara ise sınırsız; başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikle
ri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetme
liklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını saglayamamalan sebebiyle
ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan ku
rumlarda 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 öğrenci
ler, öğrenci katkı payını ödemeğe devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak
kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler."
MADDE 2. — 4.11.1981 tarih |ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici
42 nci madde eklenmiştir.
!
GEÇİCİ MADDE 42. — 1992^1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci katkı
payını ödeyemedikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencile
rin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtldrı 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, 1991-1992 eğitim öğretim yılı sonuna kadar me
zun olamayan öğrenciler de yararlanırlar.
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 fakülteleri 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.
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