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itgi :12107 12011 tarih ve B.30.0.EO8.19914529-29023 sayit yazrmrz.

ilgi yazrmrz ile bildirilen 25 $ubat 2011 tarih ve 27857 sayrli Miikerrer Resmi

Gazetede yayrmlanan Bazr Alacaklann Yeniden Yaprlandrnlmast ile Sosyal Sigortalar ve

Genel Sa[hk Sigortasr Kanunu ve Di[er Bazt Kanun ve Kanun Hiikmtinde Karamamelerde

Defigiklik Yaprlmasr Hakkrnda 6111 Sayrh Kanun'un I7I, I72 ve lT3.maddelerinin

uygulanmasr ile ilgili olarak 0710712011 tarih ve 2011.15.813 sayrlt Ytiksekofretim Genel

Kurul karannda yaprlan de[iqikliklere iliqkin 03llll20l1 tarihli Ytiksekofretim Yiiriitme

Kurulu toplantrsrnda alman karar ekte gonderilmektedir.
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25 $ubat 2011 tarih ve 27857 sayrh Mtikerrer Resmi Gazetede yaytmlanan Bazt

Alacaklann Yeniden Yaprlandrnlmasr ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa[hk Sigortasr Kanunu

ve Diler Bazr Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde De$igiklik Yapilmasr Hakkrnda

6111 sayrlr Kanunun 171,172 ve 173 flncii maddelerinin uygulanmasrna iliqkin olarak

Yiikseko[retim Genel Kurulu'nvn07.07.2011 tarihli toplantrsrnda ahnan 201I.15.813 sayrh

kararda, 2510812011 tarih ve 2011.17.937 sayrh Yiiksekd$retim Genel Kurul Karart uyannca

Ytiksekdpretim Ytiriitme Kuruluna verilen yetkiyle aqalrda belirtilen de[igikliklerin
yaptlmasma karar verildi.

A-c) Difer hususlar:

1 5.b. maddesinin aqa[rdaki qekilde diizenlenmesine,

20ll-2012 e[itim-ci[retim yrhnda ilgili program igin belirlenen kontenjamn o% 5'inden ve her

kogulda beqten az olmamak iizere yatay gegig kontenjanlarrmn ve gegiq iglemlerinin iiniversite

senatosu tarafindan belirlenmesine ve bu kontenjanlara gtire yatay gegiq bagvuru taleplerinin

yeniden de[erlendirilmesine,

1 7). maddesinin aqalrdaki qekilde diizenlenmesine,

Yiikseko[retim kurumlanna Dikey Gegiq Smavr ile yerlegtirilenlerden, kayrt yaptrrmayanlann

veya intibak programrndan iligi$i kesilen d[rencilerin, Dikey Gegiq Puaru dikkate ahnarak 15.

maddedeki uygulamaya g<ire di[er ytiksekogretim kurumlanna gegig yapabilmesine,

20). maddesinin aga[rdaki qekilde diizenlenmesine

22.09.2011 tarihli Yiiksekri[retim Genel Kurul toplantrsrnda alman aynt anda orgi.in ve

kontenjan srnrlamasr olmayan agrk 6[retim ile uzaktan o[retim onlisans ve lisans

programlannda epitim ahnabilece[ine iliqkin karann 6111 sayrh Kanun uyannca kayrt olan

o[-rencilere de uygulanmaslnm uygun oldu[una,

2 1). maddesinin agaprdaki gekilde di.izenlenmesine,

22.09.2011 tarihli Yiiksekcl[retim Genel Kurul toplanttsmda aym anda iki lisanstisti.i e[itim
yaplanaz karanrun iptal edildi[i ve o!-rencilerin iki lisansiistti programa devam edebilmesine

izin verildi[i dikkate ahnarak " Halen bir lisansiistti programa kayrth olan dfrencilerden 6111



saylh Kanun uyannca baqka bir lisanstistfl programa kayrt yaptrranlann stiz konusu lisansi.istti

programlarda aym anda e[itime devam edebilece[ine"

24) maddesinin aqafrdaki gekilde dtizenlenmesine,

Ogrenim gcirdii[ti ddnemde zorunlu hanrhk smtfi uygulanmayan programlardan iligi[i
kesilen, y"il"g.n ama kayrt yaptrrmayan d$rencilerin mevcut uygulamada zorunlu hazrrhk

srnrfi uygulanan programlardakio[rencilere uygulanacak hazrrhk srmfi e[itiminin iste[e ba[h

olmasrna,

Bl2547 SAYILI KANUN MADDE 44 (6111S.K.1171. MD.) kapsamrnda;

3). maddesinin aqa$rdaki qekilde diizenlenmesine,

6111 sayr[ Kanun uyannca kayrt hakkr kazananlann daha once baqanh oldu[u derslerin ve

kredilerinin kabul edilmesine ve mezun olmak igin gerekli kredi toplamrndan mahsup

edilmesine; egitimle ilgili devam koqullanmn yi.iksek<i[retim kurumunun ilgili kurullart

tarafindan karara b aflanmasma,

c) 2s47 SAYILI KANUN MADDE 46 (6rrr s.K.lr7z. MD.)

2. maddesindeki "kayrt tarihinden rinceki yrllar igin herhangi bir katkr payr/<ifrenim iicreti

almmamasma" ibaresinin agafrdaki qekilde diizenlenmesine,

O[renci katkr payr veya ofrenim ticretinin artrtmlt olarak uygulanmasrna iliqkin hiiki.imlerin

662 sayfi KHk'nin 95 inci maddesi ile 2547 sayrh Kanuna eklenen harglarla ilgili Geqici 60

mcr madde hiiktimleri kapsamrnda uygulanmaslna,

7. maddesinin agafrdaki qekilde dtizenlenmesine,

Yabancr dil hazrrhk smfinda gegirilen siirenin ofrencilere verilecek azmni stireden

sayrlmamasma,

8. maddesinin aqa[rdaki gekilde diizenlenmesine,

2547 sayiL Kanun'un 44. maddesinin (c) fikrasrndaki stireler iginde aynr yiiksekti[retim

kurumundaki ci[renimi suasmda ders alan dgrencilerin ilgili donem igin ongtir0len katkr payr

ya da ti$renim ticretinin yar sra almasr gereken dersler igin 2547 sayrh Kanun'un 46.

maddesine gore hesaplanan kredi bagrna katkr payl veya o[renim iicretinin sadece artrnlmrq

katkr payrna iliqkin krsmmr odemeleri gerektigine, Dikey Gegiq Srnavt ile gelen intibak

programrndaki o[renciler igin de aym iglemin yaptlmasma,

9. maddesinin aqaSrdaki qekilde diizenlenmesine,

Yatay gegiqle gelen ve muaf sayrldrpr derslerden not yiikseltmek igin yeniden almak isteyen

dlrencilere sdz konusu dersi ilk kez ahyormug kabul edilerek iqlem yaprlmasrna,

1 1. maddesinin agafrdaki gekilde drizenlenmesine,



2547 sayir Kanun'un 46 mcr maddesinin (c) fikrasrnda yer alan"... her bir ders igin kredi

baqma <idenecek katkr payr veya d[renim ticreti tutarlan, her bir dersin kredisinin ilgili
drjnemde alnmasr gereken toplam ders kredisine oranlanmasl sonucu bulunacak katsaymm

ilgili d6nem igin belirlenen ogenci katkr payr veya ri[renim ticreti ile garprlarak ilgili
yiksekOfretim kurumunca ddnem baqlannda hesaplarur" htikmtintin uygulanmastnda,

progt*in ri$1enim siiresinde almmasr gereken (mezuniyet igin aknmasr gerekli toplam kredi)

lt"Ainin <tnlisans igin 4, lisans igin 8 yarryrla (4 yrlhkiarda- 5 yrl igin 10, 6 yrl igin 12)

b6liinerek bir d6nemde ahnmasr gereken zorunlu kredinin belirlenerek, her bir ders igin kredi

baqrna odenecek katkr payr veya <i[renim iicretinin hesaplanmaslna,

1 3 . maddesinin aqa[rdaki qekilde diizenlenmesine,

6111 sayrl Kanun'dan yararlanarak kayrt yaptrran <ifrencilerden, daha tjnce almrq olduklarr

ders tekran saylsr dikkate alnmakszrn katkr payr lo$renim iicretinin belirlenmesine,


