
 
 

Sayı : E-75850160-301.06.01-59514

Konu : 7417 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri
(İlave Yatay Geçiş Takvimi)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a) 22.07.2022 tarih ve E-75850160-312-52468 sayılı yazımız.
b)Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nün 09.08.2022 tarih ve E-88179374-300-2200235347 sayılı
yazısı.

c)Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nün 10.08.2022 tarih ve
E-28677689-302.01.06-454011 sayılı yazısı.

 
İlgi yazınız incelenmiş olup 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren  7417  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  ile  Bazı  Kanunlarda  ve  375  Sayılı  Kanun  Hükmünde
Kararnamede  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  ile  2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanununa  Geçici
Madde  83  eklenmiş  ve  bu  maddenin  uygulanmasına  ilişkin  usul  ve  esasları  belirleme  konusunda
Yükseköğretim  Kuruluna  yetki  verilmiş  olup  söz  konusu  maddenin  uygulanmasına  ilişkin  usul  ve
esaslar  18.07.2021  tarihli  Yükseköğretim Genel Kurul  toplantısında  görüşülmüş  ve  anılan Kanun'un
Geçici 83 maddesinin usul ve esasların;
 
18. maddesinde, 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;
 
a)Öğrencinin,  yatay  geçiş  yapmak  istediği  eş  değer  diploma  programlarının  kayıt  yılına  ait  merkezi
yerleştirme  (ÖSYS/YKS/DGS) puanını  sağlamış olması, kayıt yılı  itibariyle bulunmayan veya öğrenci
almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının "Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine,
 
b)Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği "farklı bir diploma programının" aynı
türden  taban  puanına  eşit  veya  yüksek  olanların,  söz  konusu  farklı  programa,  ilgili  yükseköğretim
kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine,
 
c)DGS  puanı  ile  sadece  DGS  Kılavuzlarında  tanımlanan  önlisans  alanlarının  devam  edebileceği
yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili yıl için programın DGS
puanına  sahip  olmaları  gerektiğine,  ilgili  yılda DGS  ile  öğrenci  alınmamışsa  öğrencilerin  o  programa
başvuru yapamayacağına,
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Genel Sekreter

d)Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin
  bu  tarihten  sonra  Yükseköğretimyalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına,

Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal  ile
Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümlerine  göre  işlem
yapılmasına
 
karar  verilmiş olup söz konusu karar ilgi (a) yazımızla üniversitelere bildirilmiştir.
 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 18/b-5 maddesi uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve
çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlar konusunda karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının
ilgili  yönetim  kurullarına,  15/b-4 maddesi  uyarınca  da  fakülte,  enstitü  ve  yüksekokul  yönetim  kurulu
kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlama yetkisi de Üniversite Yönetim Kuruluna
ait bulunmaktadır.
 
Bilgilerinizi,  konuya  ilişkin  işlemlerin  söz  konusu  kanun  ile  karar  maddeleri  dikkate  alınarak
üniversitenizce yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne
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