T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu

:75850160-312-E.67133
:7143 Sayılı Kanunun Uygulama
İlkeleri/Çift Anadal

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: a) Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün 06.07.2018 tarihli ve
50883907-301.01.03.03.01/54099 sayılı yazısı.
b) İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nün 29.08.2018 tarih ve 89480013-302.01.10-E.
201808- 24248 sayılı yazısı.

Ege Üniversitesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüklerinin ilgi (a, b) yazılarında,
Üniversitelerinde anadal lisans programında eğitimine devam edep çift anadal veya yan dal
programlarından programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin 7143 sayılı Kanundan yararlanarak
çift anadal veya yan dal programlarına kayıt yaptırıp yaptıramayacakları konusunda görüş talep
edilmektedir.
18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve
Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 78
eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda
Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve anılan
Kanun'un Geçici 78 inci maddesinin öğrenciler için yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve
esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.
7143 Sayılı Kanunun 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78
inci madde kapsamından,
"Üniversitelerince tespit edilen terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği
kesilenler hariç, kendi isteği de dahilher ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen, bir programı
kazandığı halde kayıt yaptırmayan ile ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen (bu maddenin ilk
cümlesindeki hususlar hariç) önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, Sanatta
yeterlik, Tıpta Uzmanlık ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık)
öğrencilerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden
yararlanabileceklerine" karar verilmiştir.
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imzalı aslı ile aynıdır.
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06539 Bilkent Ankara-Türkiye
Bilgi için:Güler Emine AKIN
Telefon: 0(312) 298 70 00
Uzman
Faks:
0(312)elektronik
266 47 59imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden c68f7a8e-8a09-4aec-88e8-c312e6a1b684 kodu ile erisebilirsiniz.
Evrakin
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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Yükseköğretim kurumları bünyesinde eğitime devam eden ve çift anadal ve/veya yandal
programlarından kaydı silinen öğrencilerin, ÖSYS sonucunda kayıt hakkı kazandıkları programda
eğitime devam ettiklerinden anılan kanun kapsamı dışında oldukları hususunda bilgilerinizi rica
ederim.

Sibel DEMİRCİ
Başkan a.
Genel Sekreter V.
Dağıtım:
Tüm Üniversiteler(Posta)ne
Tüm Üniversiteler(Kep)ne
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