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KARABUK ONIIVERSITESI REKTORLUCIUNE 

18.05.2018 tarih 30425 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yOriirliige giren 7143 sari' Vergi Ve 
120iger Bazi Alacalclann Yeniden Yapilandinlmasi Ile Bazi Kanunlarda Degi$iklik Yapilmasma 
I1i$1cin Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 Sayili Yiiksekogretim Kanununa Gecici Madde 78 
eklenmi$ ye bu maddenin uygulanmasina ili§kin usul ye esaslari belirleme konusunda 
Yiiksekogretim Kuruluna yetki verilmi$ olup sOz konusu maddenin uygulanmasma ili§kin usul ye 
esaslar 31/05/2018 tarihli Yiiksekogretim Genel Kurul topla,ntisinda incelenmi$ ye anilan Kanun'un 
Gecici 78 inci maddesinin ogrenciler it in riksekogretim lcurumlarmda apgidalci usul ye esaslara 
gore uygulanmasina karar verilm4tir. 

7143 Sayili Kanunun 15 nci maddesi ile 2547 Sayih Yiiksekogretim Kanununa eklenen Gecici 78 
inci madde kapsamindan, 

1. Universitelerince tespit edilen teror sucundan hiikiim giyenler ile teror orgatlerine veya Milli 
Giivenlik Kurulunca Devletin milli giivenlik ine karp faaliyette bulunduk una karar verilen yap, 
oluum veya gruplara iiyeliki. mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibati nede*le ili$iki 
kesilenler haric,  kendi istegi de dahil her ne sebeple olursa olsun 	kesilen, bir program 
kazandigi halde kayit yaptirmayan ile ili$ik kesme tarihinden sonra hiildim giyen (bu maddenin ilk 
ciimlesindeki hususlar haric) onlisans, lisans ye lisansiistii (yiiksek lisans, doktora, Sanatta yeterlik, 
Tipta Uzmanlik ile Di$ Hekimliginde Uzmanlik, Eczacilikta Uzmanhk) ogrencilerinin 2547 sarli 
Yiiksekogretim Kanunun Gecici 78 inci maddesi hiikiimlerinden yararlanabileceklerine 
Universitelerince tespit edilen teror sucundan hukum giyenler ile teror orgiitlerine veya Milli 
Cnivenlik Kurulunca Devletin milli giivenlikine /carp faaliyette bulundukuna karar verilen  
oluyum vow gruplara uyeligi. mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibati nedenivle ilicigi 
kesilenler haric  halen tutuklu veya hilkiimlii olanlarm 18 Eyliil 2018 tarihine kadar ilgili 
yasekogretim kurumuna ba§vurmasi halinde 2547 sari' Yiiksekogretim Kanunun Gecici 78 inci 
maddesi hilldimlerinden yararlanabilecegine, 

2. Universitelerince tespit edilen teror sucundan hiikiim giyenler ile teror orgiitlerine veya Milli 
GOvenlik Kurulunca Devletin milli gOvenligine kar§r faaliyette bulunduguna karar verilen yaps, 
olu$um veya gruplara iiyeligi, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibati nedeniyle ili$igi 
kesilenler haric halen tutuklu veya huldimlii olanlarm 18 Eyliil 2018 tarihine kadar ilgili 
yiiksekogretim kurumuna ba§vurmasi halinde 2547 sarli Yiiksekogretim Kanunun Gecici 78 inci 
maddesi hiildirnlerinden yararlanabilecegine, 

3. Yiiksekogretim kurumlanndan 18 Mayis 2018 tarihinden once 	kesilen ogrencilerin 
kesildigi yiiksekogretim kurumuna bu maddenin yururliige girdigi tarihten itibaren d6rt 

ay icinde ba§vuruda bulumnalan halinde, bu Kanunun 44 iincii maddesinde yer alan esaslara gore, 
2018-2019 egitim-ogretim yilinda ogrenimlerine ba§layabilmesine, 
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4. Yiiksekogretim kurumlan ile ce§itli kurumlar arasmda yapilan protokol uyannca acilmasma 
YUlcsekogretim Kurulu tarafmdan izin verilen onlisans ile lisans tamamlama progarnlanndan 
kesilen ogrencilerin de 2547 sarli YUlcsekogretim Kanunun Gegici 78 inci maddesi hulciimlerinden 
yararlanabileceklerine, 

5. 2547 sarli Yilksekogretim Kanununun Gecici 78 inci maddesinde ongoriilen bawuru suresi 
icinde miicbir sebeplerle ba§vuramayanlann, miicbir sebebin ortadan kalktegi tarihten itibaren bir 
ay icinde saga nedenleri ile bawuramayanlann ise buna 	heyet raporunu 18.10.2018 tarihi 
tnesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecegine, 

6. Yfficsekogretim kurumlarmdan 	kesildikten sonra TC vatanda§liguidan cikmi§ / cdcanlmt§ 
ye yabanci uyntklu stattstine gecm4 ki§ilerden vatanda§hk haklannm kullamlmamasma ili§kin 
alnum§ yargi karan olmamast durumunda 2547 sayth Yuksekogretim Kanunun Gecici 78 inci 
maddesi hiikiimlerinden yaraxlanabileceklerine, 

7. Hukuken gecerli olmayan yollarla kart yaptirdigi gerekcesiyle okuldan ili§igi kesilen ki§ilerin 
madde kapsammdan yararlanamayacaldanna. 

8. Anadal lisans programmdan mezun olan ancak, sift anadal ve yan dal programlanndan ili§igi 
kesilen ogrencilerin madde kapsammdan yararlanatnayacaklanna, 

9. Anadal lisans programmdan ilisigi kesildigi icin gift anadal lisans programmdan 	kesilen 
ogrencilerin de gift anadal programina yeniden kart yaphramayacaldarma, 

10. Egitim Enstitiisii gibi kapatilan yiiksekogretim lcummlannin ogrenci alum durdurulan veya 
kapatilan on lisans, lisans veya lisansustu programlanndan ili§igi kesilen veya bu programlara 
yerleKn ogrencilerden, 

a. Ebelik, hemOrelik gibi 2 yllllk On lisans programlan ile egitim enstitulerinden 
kesilenler icin; universitenin bu programlarla ilgili 4 yllllk lisans egitimi veren faktlte veya 
yuksekolculu bulunuyorsa, ogrencinin aynldlgl programdan almast gereken dersleri bu fakidte veya 
yiiksekokullarda tamamlamalanna ye 	olmalan durumunda almalan gereken 2 rollik 
programlann diplomalannm verilmesine, 

b. Ogrenci ahmt durdurulan veya kapanan ikinci ogretim program ogrencilerinin 
Universitedeki aynl programin birinci ogretiminde egitimlerine devam etmelerine, ancak 
iiniversiteye giri$ yth itibariyle ayni veya farkh ilde bulunan ba,ska bir yiiksekokretim kurumunun 
taban puanini sak lamalan §vrttyla ikinci ogretim programina geci$ yapabilmelerine, bu durumdaki 
ogrenciler kin kontenjan sintrlamasi uygulanmamasina. 

c. Daha Once egitim suresi 4 yll olup sonradan artinlan programlardan ili§igi kesilen 
ogrencilerin mevcut programlara intibaldarmm yapilarak egitimlerine devam etmelerine, Eczacilik 
falcultesinin egitim stiresinin dart yildan bed ylla cikanlmasi nedeniyle, bu programlardan 
kesilerek bqvuran ogrencilerin daha Once ahp ba§arth olduldan kredilerin toplam kredi rildinden 

Universitedeki mevcut bed yllllk programlara intibaklannm yapilarak egitimlerine 
devamma, 

d. Egitim/egitim bilimleri fakultelerinde ortaogretime ogretmen yeti§tir5n Biyoloji, 
Cografya, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Turk Dili ye Edebiyatt Ogretmenligi 
programlannin ogretim suresi 4 yil (8 yanyil) olarak duzenlenmesi nedeniyle sea konusu 
programlann 5 yil (10 yanyil) egitim verdigi donemde ili§igi kesilen ye bapuran ogrencilerin daha 
Once ahp ba§arth olduklan kredilerin toplam kredi rilcUnden c14.114 Universitedeki mevcut dart 
pia programlara intibaldarmm yapilarak egitimlerine devamma, 

e. Kapatilan programlara yerle§en ancak kart yaptlrmayan ogrencilerin, tiniversitesinin 
ilgili kurullan tarafmdan e§deger bir programa intibakmm yapilmasma, 

f. Yaykur, Mektupla Ogretim gibi egitim veren latrumlardan 	kesilenlerin Anadolu, 
Atatiirk ye Istanbul Universitelerinin actkogretim programlanna ba§vuru ye kart haldu 
verilmesine, 
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11. Yiiksekogretim kurumlarmm yurtdisi Universite ile ortak On lisans veya lisans egitimi veren 
programlanna karth olan ogrencilerden her ne sebeple olursa olsun Tiirkiye'de bagh oldugu 
iiniversitesinden ilisigi kesilerek ogrenciligi sona erenlerin, adl gecen kanunla ilgili islemlerinin 
iiniversitesi tarafindan ririitiamesine; bu durumdaki ogrencilerden yurt dismdaki iiniversiteden 
ilisigi kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanlarm iiniversitesinde esdeger bir 
program bulunmasi halinde bu programa devam etmesine; esdeger program bulunmayanlardan 
ilgili rldaki OSYS puani ile 5 tercih alinarak ilgili Yilksekogretim Kurumu tarafindan 
Yilksekogretim Kuruluna gonderilerek, Yiiksekogretim Kurulu tarafindan yerlestirilmesine, 
ogrencinin puarumn tercih ettigi programlann taban puamm saglamamasi durumunda Anadolu, 
Atatiirk veya Istanbul Universitesi biinyesindeki acikogretim programlarindan tercih ettigi 
programa kart hakki verilmesine, 

12. Yiiksekogretim kurumlarmm yurtdisi iiniversite ile ortak lisansiistii programlarmdan ilisigi 
kesilen ogrencilerin ilgili yiiksekogretim kurumu tarafmdan Enstitiideki diger programlara 
intibakmm yapilmasina, 

13. Bir lisans programmdan On lisans diplomas' alarak aynlanlarm da, soz konusu maddeden 
yararlanarak lisans programma kayit yaptirabileceklerine veya istemeleri halinde Meslek 
Yiiksekokullannda onlisans programma intibak ettirilebileceklerine, 

14. 667 sari' KKK uyannca, 

a. Yilksekogretim kurumlarma yerlestirilerek kayit yaptiran ye sonrasi ilisigi kesilen 
ogrencilerin ilisiklerinin kesildigi bu yiiksekogretim kurumuna, 

b. Yiiksekogretim kurumlanna yerlestirilen ancak kayit yaptnmayan (yatay gecis yapanlar 
haric) ogrencilerin yerlestirildikleri riksekogretim kurumuna, 

c. Herhangi bir nedenle bir yuksekogretim kurumuna yerlestirilmeyen ogrenciler ile 
kapatilan yillcsekokretim kurumlarmdan 23 Temmuz 2016 tarihinden Once ilisigi kesilen, kazandigi 
halde kayit yaphrmayan ogrencilerin ise 18 Eyliil 2018 tarihine kadar kapatilan yiiksekogretim 
lcurumlannin islemlenni yiiriitmek iizere koordinator olarak belirlenen asagidaki iiniversitelere 
basvurmalanna, 

Kapatilan Vakif Yuksekogretim Kurumlari 
Bursa Orhangazi Universitesi (Bursa) 
Canik Basra Universitesi (Samsun) 
Fatih Universitesi (Istanbul) 
Gediz Universitesi (Izmir) 
Ipek Universitesi (Ankara) 
Izmir Universitesi (Izmir) 
Meliksah Universitesi (Kayseri) 
Mevlana Universitesi (Konya) 
Murat Hiidavendigar Universitesi (Istanbul) 
Selahattin Eyyubi Universitesi (Diyarbakir) 
Sifa Universitesi (Izmir) 
Siileyman Sah Universitesi (Istanbul) 
Turgut.Ozal Universitesi (Ankara) 
Zirve Universitesi (Gaziantep) 

Koordinator Universite 
Bursa Teknik Universitesi 
Ondolcuz.Mars Universitesi 
Istanbul Universitesi 
Izmir Katip celebi Universitesi 
Ankara Sosyal Bilimler Universitesi 
Dokuz Eyliil Universitesi 
Erciyes Universitesi 
Selcuk Universitesi 
Istanbul Universitesi 
DicleUniversitesi 
EgeUniversitesi 
Istanbul Medeniyet Universitesi 
Ankara Yildirim Beyazit Universitesi 
Gaziantep Universitesi 

15. a) Dim derslerini alarak mezun asamasma gelmis ancak basansizlik nedeniyle mezun 
olamayan ogrencilerin islemlerinin koordinator iiniversitesi tarafmdan yiiriitiilmesine, 

b) Mezun asamasma gelmemis ye herhangi bir yiiksekogretim kurumuna yerlestirilmemis 
ogrencilerin ise anilan kanunun basvuru siiresi bittikten sonra koordinator iiniversitelerden ahnacak 
bilgilere gore diger yiiksekogretim kurumlarma yerlestirilmesine, bu nedenle bu durumdaki 
ogrencilerin 2018-2019 egitim ogretim yili bahar doneminde egitime baslamalarma, 
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c) Kapatilan yuksekogretim kurumlanmn lisansUstii programlanndaki ogrencilerin 
koordinator iiniversiteye basvurmalanna ye islemlerinin koordinator iiniversite tarafmdan 
yunitiilmesine, 

d) 667 sapli KHK kapsamindaki ogrencilerin ilgili yil icin belirlenen ogrenim ticretlerini 
odemesi gerektigine, anilan kanunla donen ogrencilerin burslannm devam edemeyecegine, 

16. 669 sayilt KHK kapsammda olup diger yuksekogretim kurumlanna yerlestirme islemi icin 
basvuru apmayan ogrencilerin YUksekogretim Kuruluna basvurmasina, 

17. 7143 sayili Kanun uyannca kart haldu kazananlann derse devam, daha once basanli oldugu 
derslerin intibalu vb. egitimle ilgili devam kosullannin yiiksekogretim kurumunun ilgili kurullan 
tarafmdan karara baglanmasma, 

18. Ogrencilerin kayit haldu kazandigi veya 	kesildigi On lisans, lisans veya lisansUstii 
programin baglantsuun degismis °Imam halinde, soz konusu programin aktartldtgi yiiksekogretim 
kurumuna basvunnasma, 

19. 7141 sayth kanunla baglantist degistirilerek kurulan yilksekogretim kurumlanndaki birimler 
icin ise tedviren gorevlendirilen baglantisi degisen iiniversitesine (Omek, Dumlupmar Universitesi 
Dis Hekimligi Falcultesi 7141 sari' kanunla Kutahya Saglik Bilimleri Universitesine..  baglannus 
olup, kurulan iiniversite ile 	islemlerin 	 icin Kutahya Dumlupmar Universitesi 
Rektoni gorevlendirildiginden ogrencilerin Kutahya Dumlupmar Universitesine basvurmast 
gerekmektedir), 

20. 2547 sayth Yuksekogretim Kanunun Gecici 78 inci maddesinden yararlanarak "ayrildigi 
yiiksekogretim kurumuna kayit yaptinp isinin veya ikametinin baska bir ilde bulundugunu 
belgeleyenler, Universiteye giris ylll itibanyla gecmek istedigi universitenin taban puantni 
saglamalan ye ikamet ettikleri ildeki yiiksekogretim kununlanmn senatolamun da uygun gormesi 
halinde, senatolar tarafindan belirlenen usul ve esaslar cercevesinde ikamet ettikleri ildeki 
Universitelerdeki esdeger diploma programlanna yatay gecis yapabilirler" hiikmUniin 
uygulanmasmda; 

a. Ogrencinin gecmek istedigi programm iiniversiteye gins ylll itibariyle ogrenci almamasi 
ye daha sonra ogrenci almaya baslamasi veya puan tuninde degisiklik ()imam durumunda soz 
konusu programlar icin 2017 ylll OSYS taban puanlanna gore islem yapilmasma, 2017 yilmda 
programm ogrenci almamast durumunda programin ogrenci aldigi son yildaki OSYS taban puanma 
gore islem yapilmasma, Dikey gecis ile yerlesen ogrencilerin ise ilgili ylldaki DGS puanimn 
dikkate almarak sea konusu islemlerin 

b. Yatay gecis kontenjanlannm ye gecis islemlennin iiniversite senatosu tarafindan 
belirlenmesine, 

c. YUksekogretim kurumlannda yer alan orgiin programlara soz konusu yatay gecis 
isleminin yalmzca 2018-2019 egitim ogretim yllmda yapilmasma, bu tarihten sonra Yiiksekogretim 
Kurumlannda On Lisans ye Lisans Diizeyindeki Programlar Arasmda Gecis, sift Anadal, Yan Dal 
ile Kurumlar Arasi Kredi Transferi YapiImam Esaslanna Riskin Yonetmelik hiikiimlerine gore 
islem yapilmasma, 

d. Bu durumdaki adaylarm Yiiksekogretim kurumlarmda On Lisans ye Lisans Diizeyindeki 
Programlar.  Arasmda Gecis, sift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararasi Kredi Transferi Yapilmast 
Esaslanna Riskin Yonetmeligin Ek Madde Vine Riskin usul ye esaslarda yer alan sartlan tasimalan 
halinde bu madde kapsammda basvuru yapabilmelerine, 

21. 2547 sayih Yiiksekogretim Kanunun Gecici 78 inci maddesi kapsammda bir yiiksekogretim 
kurumunda ogrenci statiisii kazananlann basvurmalan halinde Anadolu Universitesi, Atatiirk 
Universitesi ve Istanbul Universitesi biinyesindeki acik ogretim onlisans veya lisans cliizeyindeld 
esdeger programlara yatay gecis yapabilmesine, yatay gecis icin sure lusitlamast uygulanmamasma, 
ancak konuya iliskin basvuru tarihlerinin ilgili iiniversiteler tarafindan ogrencilere duyurulmasma 
ye ogrencilerin duyurulan tarihlerde ach gecen iiniversitelere basvuru yapmasma, 
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22. Lisansiistii programlardan ili§igi kesilen ogrencilerden i§inin veya ikametinin ba§ka bir ilde 
bulundugunu belgeleyenlerin, ili§iginin kesildigi yiiksekogretim kurumuna ba§vurarak ogrencilik 
haklum elde etmesi durumunda, i§inin veya ikametinin bulundugu ildeki yiiksekogretim 
kurumlannda ayrn veya benzer lisansiistii programlarm bulunmasi, iiniversitenin ilgili kurullan 
tarafmdan belirlenecek §artlan saglamasi ye soz konusu programlara kabul edilmesi durumunda 
yatay geci§ yapabilmelerine, 

23. Halen orgiin On lisans veya lisans programma karat ogrencilerin Yiiksekogretim Kurulu'nun 
aym andk aym seviyede ba§ka bir orgiin programda egitime devam edemeyecegine ili§kin karan 
cercevesinde karth olduklan programla aym diizeydeki orgiin bir programa ba§vuran bu 
durumdaki ogrencilerin halen devam ettikleri orgiin yiiksekogretim programmdan kartlarnu 
sildirmeleri kaychyla daha Once karth oldugu veya kart haldu kazandigt programa kart 
yaptuabilmesine, 

24. Halen tersiz yilksek lisans haric lisansiista bir programa karth ogrencilerin Lisansustu Egitim 
Ogretim Yonetmeligi hukiitnleri uyannca sadece bir lisansiistii programa kapth olabilecegi dikkate 
almarak, bu durumdaki ogrencilerin halen devam ettikleri tersiz yiiksek lisans haric lisansiistii 
programdaki kartlanm sildirmeleri kaythyla daha Once karth olduklan veya kart hakkt 
kazandiklan lisansiistii programa kart yapurabilmesine, 

25. Soz konusu kanunun yap= tarihinden Once birden fazla yiiksekogretim kurumuna dome 
haklu kazananlann ise bunlardan bir tanesine kart hakkinin olduguna, 

26. Belirli saghk §artlan ongoriilen programlardan, bu §artlan saglayamamalan nedeniyle kaych 
yaptlamayan veya kayth silinen ogrencilerle ilgili olarak, OSYM tarafmdan ba§ka bir programa 
yerle§tirilme i§lemi yapilmi§sa yapilan i§lemin dikkate ahnmasma, OSYM tarafmdan ba§ka bir 
programa yerle§tirilmemi§se, iiniversite tarafindan saghk raporu istenmeyen ogrencinin ilgili rlda 
programm puan tiiriinde yiiksekogretim kurumlannda Tiirkiye geneli en dii§iik taban puarn 
saglamast kaythyla ba§ka bir programa devam imkam tanmmasma, iiniversitede benzer bir 
programm yer almamast halinde ogrencinin soz konusu programa yerle§tirildigi rldaki OSYS 
taban puant dikkate alinarak Yiiksekogretim Kurulu tarafmdan ogrencinin tercihleri de dikkate 
almarak uygun goriilecek bir programa yerle§tirilmesine, 

27. Valuf yiiksekogretim kurumlannin burslu programlanna yerle§erek kart yaptirmayan veya bu 
programlardan ili§igi kesilen ogrencilerin burs imkaninin devam edip, etmeyeceginin 
yiiksekogretim kurumunun ilgili kurullan tarafmdan degerlendirilmesine, 

28. Ogretim dili Tiirkce olan programlardan ili§igi kesilen ye sonradan programm ogretim dili 
tamamen yabanci dil veya en az %30 yabanci dil olan programlara kart yaptiran ogrencilerin, 
yabanci dil yeterlilik ko§ulunu saglayamamast durumunda iiniversitede varsa ogretim dili Tiirkce 
olan programda egitimine devam etmesi, ogretim dili Tiirkce program olmamast durumunda 
ogrencinin soz konusu programa yerle§tirildigi rldalci OSYS taban puam dikkate almarak ahnacak 
5 tercihle beraber ba§ka bir yiiksekogretim kurumuna yerle§tirilmek iizere Yiiksekogretim 
Kurulu'na gonderilmesine, 

29. Tipta Uzmanlik ve Di§ Hekimliginde Uzmanhk haric diger ara§tmna gorevlisi kadrolarmdan 
ili§igi kesilenlerin, ara§tirma gorevlisi kadrosuna donemeyecegine ancak istemeleri halinde 
ili§iklerinin kesildigi lisansiistii programa kart olabileceklerine, Tipta Uzmanhk Smavt (TUS) 
veya Di§ Hekimliginde Uzmanhk (DUS), Eczacilikta Uzmanhk (EUS) sonucunda ara§tirma 
gorevlisi iken kendi istegiyle veya herhangi bir nedenle ili§igi kesilen ye yiiksekogretim 
kurumlanna ba§vurarak aftan yararlanacak ogrencilerin 657 sarli Kanunun 48 inci maddesindeki 
§artlan saglamalan halinde, egitim yapacagt anabilim dah veya bilim dah ilgili kurumu tarafmdan 
bildirilerek, 2547 sarli Yiiksekogretim Kanununun Gecici 78 inci maddesi cercevesinde ara§tirma 
gorevlisi kadrosu verilmesi talep edilmesi halinde, Yiiksekogretim Kurulu tarafindan ilgili anabilim 
dah veya bilim dahna kadro kullamm izni verilmesine ye daha Once ilgili programda gecirmi§ 
olduldan siirenin toplam uzmanlik siiresinden dii§iilerek intibaklanmn saglanmasma, 

30. 2547 sarli Yiiksekogretim Kanununun Gecici 78 inci maddesi uyarmca yiiksekogretim 
kurumlanna d6nerek kart yaptiran ogrencilerden kart tarihinden itibaren azami siiresinin 
ba§lamasma, program siiresinin ise "2018-2019 Egitim-Ogretim Ytltnda Yaksekogretim 
Kurumlannda Can Hizmet Maliyetlerine Ogrenci Katkist Olarak Ahnacak Katki Paylan ye 
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Ogrenim Ucretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Karam= 7 inci maddesi uyannca 
hesaplanmasma, 

31. 2547 sayili Yiiksekogretim Kanununun Gecici 78 inci maddesi uyannca 2018-2019 
egitim-ogretim yllmda egitime devam hakki verilenlerden katki payilogrenim iicretinin 2018-2019 
egitim ogretim ylll ba§inda yeni kayit yaptiran diger ogrencilerle birlikte almmasma, kaytt 
tarihinden onceki yillar icin herhangi bir katki payilogrenim iicreti ahnmamasma, 

32. Kayit yaptinp 2017-2018 egitim ogretim yilinda egitime devam etmeyen ogrencilerden 
2018-2019 egitim ogretim yili giiz yanyilma yatay geci* yapacaklann kayit yaptirdiklan 
yiiksekogretira kurumuna ayrica katlu payilogrenim iicreti odemesi gerekmedigine, 

33. Anilan Kanun uyannca 2018-2019 egitim-ogretim yilmda egitime devam hakki verilen devlet 
yiiksekogretim kurumlanndaki ogrenciler icn "Can Hizmet Maliyetlerine Ogrenci Katkisi Olarak 
Alinacak Katki Paylari ye Ogrenim Ucretlerinin Tespitine Dair Karar" hiikumlerinin 
uygulanmasma, 

34. Bu Usul ye Esaslann uygulanmasi siirecinde karWa,silan sorunlann ivedilikle coziilebilmesi 
icin Yiiriitme Kuruluna yetki verilmesine 

karar verilmi§tir. 

Bilgilerinizi ye geregini rica ederim. 

e-inlzalidir 

Prof. Dr. M. I. Safa KAPICIOOLU 
Ba§kan Vekili 

Dagitim: 

Geregi: 

Tiim Universiteler(Posta)ne 
Tiim Universiteler(Kep)ne 

Bilgi: 

Yiiksekogretim Denetleme Kurulu B4kanhgma 
Personel Dairesi Ba§kanligma 
Hukuk 
Vakif Yiiksekogretim Kurumlan Koordinasyon 
Birimine 
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