
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN KAYIT,  

YATAY GEÇİŞ VE DİĞER İŞLEMLERE YÖNELİK UYGULAMA İLKELERİ 

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.07.2022 tarihli toplantısında kabul edilen “7417 sayılı 

Kanun ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 83 Uygulama Esasları” kapsamında olmak üzere; 

 

1- Uygulama esaslarının 16 ncı maddesinde yer alan “7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı 

kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam 

koşullarının yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından karara bağlanmasına,” hükmünde 

belirtilen iş ve işlemlerin ilgili birim yönetim kurulları tarafından yapılacaktır. 

 

2- Uygulama esaslarının 18 inci maddesinde yer alan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 

Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan 

ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban 

puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir.” hükmünün 

uygulanmasında söz konusu uygulama esasları ve “Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçişler ve Kredi Transferi Yapılması İle İlgili Uygulama 

Esasları” kapsamında ilgili birim yönetim kurulları tarafından işlem yapılacaktır. 

 

3- Uygulama esaslarının 19 uncu maddesinde yer alan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

Geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananların 

başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay 

geçiş yapabileceklerine, yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmamasına, ancak konuya ilişkin 

başvuru tarihlerinin ilgili üniversiteler tarafından öğrencilere duyurulmasına ve öğrencilerin duyurulan 

tarihlerde adı geçen üniversitelere başvuru yapabilmelerine” hükmüne ait uygulama Açık ve Uzaktan 

Öğretim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. 

 

4- Kapatılan Oltu Yer Bilimleri Fakültesinden ilişiği kesilen öğrencilerin başvurularının 

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Erzurum Meslek Yüksekokulundan ilişiği kesilen öğrencilerin ise 

programın bağlı olduğu Meslek Yüksekokulu göz önünde bulundurularak Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü veya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 

değerlendirilerek kayıtları eş değer programlara yapılacaktır. 

 

5- Kapatılan programlara başvuru olması halinde öğrencilerin kayıtları kendi taleplerine bağlı 

olarak, kapatılan programın bağlı olduğu birim içerisinde aktif olarak yürütülen eş değer programa, 

kapatılan programın bağlı olduğu birim içerisinde aktif olarak yürütülen eş değer program yoksa 

Üniversite bünyesinde aktif olarak başka bir birimde yürütülen eş değer programa yapılacaktır. 

Üniversite içerisinde de eş değer program bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

görüşüne bağlı olarak işlem yapılacaktır.  

 

6- Uygulama sürecinde karşılaşılabilecek durumların çözümü için ilgili mevzuat hükümlerine 

aykırı olmamak üzere birim yönetim kurulları karara bağlamakta yetkili olacaktır. 

 

 


