7143 SAYILI KANUN'UN SENATO UYGULAMA ESASLARI
(BAŞVURULAR İÇİN)

1. 18.05.2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi ve
Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 7143 Sayılı Kanun’un Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 18.05.2018
tarihine kadar Üniversitemize bağlı programlardan, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,
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 iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple
olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan hazırlık ve
ara sınıflar dahil, ön lisans ve lisans öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim
gören öğrenciler (yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve ara sınıflar dahil) 2547 sayılı
Kanunun Geçici 78 inci Maddesi’nden yararlanabilmek için 18 Eylül 2018 tarihine kadar
başvuruda bulunabilirler.
2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip
eden 2 ay içinde başvurmaları halinde ilişiği kesilen programlara kayıtlar yapılır.
3. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde (www.sis.itu.edu.tr) öğrencilere duyurulur.
4. İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların başvuru
işlemleri geçersiz olur, bu durumda olan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve
daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren adaylara
ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenim durumuna uyan belge verilir.
5. 2547 Sayılı Kanunu’nun Geçici 78. Maddesi’nden yararlanmak üzere başvuran ve
başvuruları uygun bulunan adayların, öğrencilik haklarını kullanması, istenen belgelerin tam
olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi ile başlar. İstenen belge/belgeleri ilan edilen
tarihte teslim etmeyen adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz.
6. 2547 Sayılı Kanunu’nun Geçici 78. Maddesi’nden yararlanmak üzere Üniversitemize
başvurmak hakkı bulunmakla birlikte halen başka bir Yükseköğretim programında kayıtlı
bulunanların aynı anda aynı düzeyde örgün öğretim yapan iki ayrı yükseköğretim programına
devam edemeyeceklerinden bahisle (Tezsiz Yüksek Lisans pogramları hariç) Merkezi Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile sonradan kayıt oldukları bölümden/programdan kayıtlarını
sildirmeleri veya mezun olduklarını belgeledikleri takdirde öğrenime devam etmelerine izin
verilir.
7. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler
bu kanun hükümlerinden yararlanamazlar.
8. Bu kanundan yararlanacak öğrenci adayları derslerin alınması ve başarılması hususlarında
İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeği ile ilgili
Senato Esasları hükümlerine tabidirler.
9. 2547 Sayılı Kanunu’nun Geçici 78. Maddesi’nden yararlanarak kayıtları yapılanların devam
ve sınav haklarını kullanacakları döneme ait ilgili eğitim-öğretim yılı için 2547 sayılı Kanun’un

46 ıncı Madde’si ve Bakanlar kurulu kararları gereğince öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri
belirlenir.
10. 2547 Sayılı Kanunu’nun Geçici 78. Maddesi’nden yararlanarak kayıtları yapılanların
intibaklar 2547 Sayılı Kanun’un 44. Maddesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları, ilgili
diğer mevzuat ve Senato Kararları çerçevesinde yapılır.
11. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda alınacak İstanbul Teknik
Üniversitesi Senato Kararları geçerli olacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek
kararlar gönderilmesi halinde, Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılacaktır.
12. Yukarıda belirtilen kapsamda başvurusu alınıp kaydı yapılan öğrenciler 2018-2019 eğitimöğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

