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ilgi yazlmlz iIe bildiri1cn 25 $ubat 2011 tarih ve 27857 saylh i\1Likerrer Resmi
Gazetede yayunlanan BaZl Alacaklann Yeniden YapJlandmlmasl de Sosyal Sigortalar ve
Gene1 Saghk Sigortasl Kanunu ve Diger BaZl Kanun ve Kanun Htikmtinde Karamamelerde
Degi$iklik Yap rlmas 1 Hakkmda 6111 SayIll Kanun'un 171, 172 ve 173.maddelerinin
uygu1anmasl iIe ilgili olarak 07/07/2011 tarih ve 2011.15.813 sayllr Ytiksekogretim Genel
Kurul karannda yapIlal1 degi$ik1ik1ere ili~kin 03/11/2011 tarihli YLiksekogretim Yuri.itrne
KuruIu toplantlsmda almall karar ekte gondcrilrnektedir.
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T.e.
YliKSEK()(;-RETTlVI KURULU BA~KANLIGI

25 ~ubat 2011 tarih ve 27857 say111MUkener Resmi Gazetede yaYlm1ananBazl
A1acak1annYemden Yapl1andm1masl i1e Sosya1 Sigorta1ar ve Genel Saghk Sigortasl K311unu
ve Diger Bazl Kanun ve Kallun HUkmunde Karamamelerde Dcgi~iklik Yapl1masl Hakkll1da
6111 say111Kanunun 171,172 ve 173 i.incu madde1erinin uygulanmasma ili~kin olarak
Yuksekbgretim Gene1 Kuru1u'nun 07.07.2011 tarihli top1antlsmda alm3112011.15.813 saylh
kararda, 25/08/2011 tarih ve 2011.17.937 say1l1Ytiksekogretim Gene1 Kuru1 Karan uyannca
Yuksekogretim Ytirtitme Kuru1una verilen yetkiylc a~aglda belirti1en degi~iklik1erin
yapllmasma karar veri1di.

2011-2012 egitim-ogretim ylllnda ilgi1i progr3111iyin belirlenen kontenjamn % 5'inden ve her
ko~u1dabe~tell az olmarnak mere yatay ge<fi~kontenjanlanmn ve geyi~ i~lemlerinil1tiniversite
senatosu tarafmdan belirlemnesine ve bu kontenj311laragore yatay geyi~ ba~vuru ta1ep1erinin
yemden degerlendirilmesine,

Ytiksekbgretim kurumlarma Dikey Ge<;:i~Smavl iie yerle~tirilenlerden, kaylt yaptll111ayanJann
veya intibak programl11danili~igi kesilen ogrencilerin, Dikey Ge<fi~Puam dikkate ahnarak 15.
maddedeki uygulamaya gore diger yuksekogretim kururnlarma geyi~ yapabilmesine,

22.09.2011 tarihli YUksekogretim Gene1 Kuru1 toplantlsmda a1man aym anda orgtin 've
kontenj311 slmrlarnasl oimayan a<;:1kogretim ile uzakt3ll ogretim onlisans ve lisans
prograrnlannda egitim all11abilecegine ili~kin karann 6111 saylh Kanul1 uyarmca kaylt alan
ogrencilere de uygulanmasml11uygun olduguna,

22.09.2011 tarihli YUksekogretim Genel Kurul top1antlSlnda aym anda iki lisanstistLiegitim
yapilamaz kararmm iptal edildigi ve ogrenci1erin iki lisansUsfu programa d.cvam edebilmesine
izin verildigi dikkate a1marak " Halen bir lis311Stisfuprograrna kaYltlI olan ogrenci1erden 6111



saylll Kanul1uyannca ba~ka bir lisansustu programa kaylt 1'aptnanlann soz konusu lisansustu
programlarda a1'manda egitime devam edebilecegine" .

Ogrenim gordugu d()nemde zorunlu haZlrhk slillfl u1'gulanmayan programlardan ili~igi
kesilen, 1'erlqen ama ka1'1t yaptrrmayan ogrencilcrin mevcut uygulamada zorunlu hazuhk
simfl u1'gulanan programlardaki ogrencilere uygulanacak hazul1k s1mf1egitiminin istegc bagh
oimasllla,

611] saYlh Kanun uyannca kay1t hakkl kazananlann daha once ba~anlr oldugu derslerin ve
kredilerinin kabul edilmesine ve mezun olmak iyin gerekli kredi toplamllldan mahsup
edilmesine; egitimle ilgili devam ko~ullannm yiiksekogretim kurumunun ilgili kurullan
tarafl11dankarara baglanmasma,

2. maddesindeki "ka1'lt tarihinden onceki 1'II1aric;in herhangi bir katkI paY1/ogrenimucreti
almmamasma" ibaresinin a~agldaki ~ekilde duzenleillilesine,

Ogrenci katkI pa1'l ve1'a ogrenim ucretinin artmmh olarak u1'gulanmaslna ili~kin hukumlerin
662 sa1'lll KHK'nin 95 inci maddesi ile 2547 say111Kanuna eklenen harylarla ilgili Geyici 60
mel madde hukumleri kapsamlllda uygulanmasma,

YabanCl dil hazlrllk smlflnda geyirilen surenin ogrencilere verilecek azaml sureden
saY11manlasma,

2547 sa1'lh Kanun'un 44. maddesinin (c) flkrasmdaki sureler iyinde aym yUksekogretim
kurumundaki ogrenimi srrasmda ders alan 6grencilerin ilgili donem iyin ongorulen katkI paYI
ya da ogrenim ucretinin yam Slra almasl gereken dcrsler iyin 2547 saYllr Kanun'un 46.
rnaddesine gore hesaplanan kredi ba~ll1akatkl paY1ve1'a ogrenim ucretinin sadece artmlml~
katkl payma ili~kin krsmml odemeleri gerektigine, Dike1' Geyi~ Smavl ile gelen intibak
programmdaki ogrenciler iyin de aym i~lemin yapllrnasma,

Yatay ge<;i~legelen ve muaf sayrldlgl derslerden not yiikseltmek iyin yeniden almak isteyen
ogrencilcre soz kOl1USUdersi ilk kez alIyorl11u~kabul edilerek i~lem 1'apl1rnasma,



2547 saylh Kanun'un 46 mel maddesinin (c) flkrasmda yer al<;n " ... her bir ders iyin kredi
ba~ll1a odeneeek katkl paYl veya ogrenim ucreti tutarlan, her bir dersin kredisinin ilgili
donemde a1ll1maSl gereken toplanl ders kredisine oranlatrrnasl sonueu bulunacak katsaymm
ilgili d6nem iyin belirlenen ogrenci katkJpaYl veya ogrenim liereti ile c;;arpllarak ilgili
yiiksekogretim kurumunca donem ba~lannda hesap1amr" hlikmunun uygulanmasmda,
programm ogrenim suresinde a1mmasl gcreke11 (mezuniyet iyin a1mmasl gerekli toplam hedi)
kredinin onlisans iyin 4, liSatlS iyin 8 yanylla (4 Yllhklarda- 5 yll iyi11 10, 6 yll i9in 12)
bollinerek bir donemde almmasl gereken zOIU111ukredinin belirlenerek, her bir ders i~~inkredi
ba~anaodeneeek katkJ paYl veya ogrenim ueretinin hesap1anmasma,

6111 saylll Kanun'dan yararlanarak kaylt yaptlTan ogrencilerden, daha once alnll~ olduklan
ders tekran saYlSl dikkate almmakslzm katkJ paYl / ogrenim iieretinin belirlenmesine,


