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  7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ MADDE 83 İTÜ UYGULAMA ESASLARI 

     

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede 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 18.07.2022 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında belirlenmiştir. Söz konusu Yükseköğretim Genel Kurul kararı 

doğrultusunda, yukarıda belirtilen kanun maddesinin üniversitemizde aşağıda belirtilen usul ve esaslara 

göre uygulanmasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.09.2022 tarihli Yürütme 

Kurulu Kararına istinaden Üniversite Senatosu’nun 08.09.2022 tarihli 891 sayılı kararıyla kabul edilen 

uygulama ilkelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir. 

1-05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihinden önce, 

Üniversitemize bağlı programlardan, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil; 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), 

cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal 

ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 

71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine 

karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle 

ilişikleri 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 öğrencilerin (yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve ara sınıflar dahil) 2547 

sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesinden yararlanabilmek için 07 Kasım 2022 tarihine kadar üniversitemize 

başvuruda bulunabilmelerine, 

2-Birinci madde kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/06/2019 tarihli ve 

7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabilecek olup, 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici Madde 83 maddesinin yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihinde 

askerlik görevini yapmakta olanların ise terhislerini takip eden 2 ay içinde üniversitemize başvurmaları 

halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerine, 

3-Üniversitemizden 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen bu esasların birinci maddesi kapsamında 

yer alan öğrencilerin 07/11/2022 tarihine kadar üniversitemize başvuruda bulunmaları hâlinde, 2547 

sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 15 Eylül 2022 tarihine kadar af başvurusu 
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yapan öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, 16 Eylül 2022- 07 Kasım 2022 tarihleri 

arasında başvuru yapan öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenimlerine 

başlayabileceklerine, 

4-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde 

mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, 

sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine 

kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine, 

5-05.07.2022 tarihinden önce  Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu esasların birinci 

maddesinde belirtilen öğrencilerden Üniversitemiz ile ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından 

çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına 

ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü 

maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine, 

6-Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversitemizden ilişiği kesilen kişilerin 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde tanınan haklardan 

yararlanamayacaklarına, 

7-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak üniversitemize 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” Bu 

kapsamda yapılacak başvurularda : 

a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi 

yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması gerekmektedir. Kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya 

öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularında  2022 yılı YKS/DGS taban puanlarına 

göre işlem yapılmasına, söz konusu taban puan şartlarını sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş 

işlemlerinin “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, anılan madde kapsamında merkezi yerleştirme puanı ile geçiş 

işlemlerinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından 

kontenjan belirlenerek ilan edilmesi gerektiği ile merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemlerinde 

sadece merkezi yerleştirme puanı aranması, başarı şartı aranmamasının, (Ek: Üniversite Senatosu 

13/10/2022 - 814) , 

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, İTÜ lisans Programları Yatay 

Geçiş Çift Anadal Programı(ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesinde yer alan usul ve esaslara göre yatay 

geçiş başvurusu yapabileceklerine, 

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 



 

3 

 

başvuru yapamayacağına, 

d) Üniversitemizde yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş işleminin yalnızca 2022-2023 

eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra Yükseköğretim 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, 

8-Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen 

öğrencilerin çift anadal programına yeniden kayıt yaptırabileceklerine, anadal lisans programı sırasında 

çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin anılan kanundan yararlanabileceklerine, anadal 

lisans programından mezun olduktan sonra çift anadal programından ilişiği kesilen öğrencilerin de çift 

anadal programı için anılan kanun kapsamında başvuru yapabileceklerine, (Değişik: Üniversite Senatosu 

13/10/2022 - 814) , 

9-Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda 

aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde 

kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin halen 

devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 

Geçici 83. maddesi uyarınca 05/07/2022 tarihinden önce kaydının silindiği üniversitemiz programlarına 

anılan madde kapsamında kayıt yaptırmak için yukarıda belirtilen sürelerde başvurabileceklerine, 

10 Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu 

durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını 

sildirmeleri kaydıyla 2547 sayılı Kanunun Geçici 83. maddesi uyarınca 05/07/2022 tarihinde kaydının 

silindiği üniversitemiz programlarına anılan madde kapsamında kayıt yaptırmak için yukarıda belirtilen 

sürelerde üniversitemize başvurabileceklerine, 

11- Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı 

kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkının olduğundan, bu kapsamda başka bir 

yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranların üniversitemize kayıt yaptıramayacağına, 

12- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca üniversitemize kayıt yaptıran 

öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren azami süresinin başlamasına, program süresinin ise “2022-2023 

Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak 

Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan 

hükümlere göre belirlenmesine, azami sürenin uygulanmasında, intibakı ara sınıflara yapılan öğrencilerin 

kabul edildikleri (intibak ettirildiği) sınıfın/yarıyılın programın azami öğrenim süresinden çıkartılarak 

azami süresinin hesaplanmasına (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814)  

13-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim 

yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 

başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için 

herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına,  
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14-Anılan Kanun uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen öğrenciler 

için “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararı” hükümlerinin uygulanmasına, 

15-7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin 

intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının fakülte/enstitü/konservatuvar yönetim kurulları tarafından 

karara bağlanmasına,  intibak işlemleri yapılırken başarısız olunan dersler (FF,VF,BZ) hariç  alınan tüm 

derslerin, 5 akademik yıl sınırına bakılmaksızın intibakının yapılmasına, 

16-Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan bu esasların 

birinci maddesi kapsamında yer alan öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili 

fakülte/enstitü/konservatuvar  yönetim kurulları tarafından eşdeğer olduğu kabul edilen bir programa 

intibakının yapılmasına, 

17-Üniversitemiz bir biriminde (MYO, YO, Fakülte) öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programlardan 

ilişiği kesilen ya da söz konusu programlara kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmayan öğrencilerin 

başvurması halinde, üniversitenin farklı bir biriminde aynı isimli veya eşdeğer program olması 

durumunda bu birimdeki programa kaydının yapılmasına (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

18-Üniversitemizde aynı isimli veya eşdeğer program olmaması durumunda öğrencinin ilgili yıldaki 

ÖSYS/YKS puanı dikkate alınarak mevcut öğrenci alan programlara kaydının yapılabilmesine, ilgili yılda 

öğrenci almayan programlar için programların 2022 YKS taban puanlarının karşılaştırılarak işlem 

yapılabilmesine, bu koşulları sağlamayan öğrenciler için ise ÖSYM tarafından yayımlanan ilgili yılın 

minimum puanları ile öğrencinin puanı dikkate alınarak öğrenci tarafından yapılacak 5 tercihin başka bir 

yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesine, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yürütülecek işlemler sırasında diğer yükseköğretim kurumlarına af kanunu kapsamında 

yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için şartlı olarak bir programa kaydının yapılarak bunun sisteme 

işlenmesine, (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

19-Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenci alımı devam eden aynı isimli veya eşdeğer program 

olmaması durumunda (Örneğin; Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı) öğrencinin ilgili yıldaki 

ÖSYS/YKS puanı dikkate alınarak mevcut öğrenci alan programlara kaydının yapılabilmesine (Ek: 

Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

20-Üniversitemiz Uluslararası Ortak Lisans Programlarına kayıtlı iken 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği 

kesilen bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerin, adı geçen kanunla ilgili işlemleri 

Üniversitemiz tarafından yürütülür. Bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiğin 

kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanlar Üniversitemizde eşdeğer bir program 

bulunması halinde bu programa devam eder. Eşdeğer program bulunmayanlardan ise ilgili yıldaki ÖSYS 

puanı ile 5 tercih alınıp Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek, Yükseköğretim Kurulu tarafından bir 

programa yerleştirilir. Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması 

durumunda Anadolu, Atatürk veya İstanbul Üniversiteleri bünyesindeki açıköğretim programlarından 
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tercih ettiği programa kayıt hakkı bulunmasına, 

21-05/07/2022  tarihinden önce Üniversitemizin bir lisans programından ön lisans diploması alarak 

ayrılanların da, söz konusu maddeden yararlanarak ayrıldıkları lisans programına kayıt yaptırabilmesine, 

öğrencinin af kanunu kapsamında dönerek lisans programından mezuniyeti hak etmesi durumunda daha 

önce düzenlenen önlisans diplomasının iptal edilmesine, ancak lisans programından ayrıldıktan sonra 

Meslek Yüksekokuluna intibak ederek Meslek Yüksekokulundan ön lisans diploması almış olanların 

diplomalarının iptal edilmemesine, öğrencinin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerin intibakının 

program yeterlikleri dikkate alınarak yapılarak eğitim ve öğretimin mevcut öğrencilerle beraber devam 

etmesine, (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814), 

22-667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında 05.07.2022 

tarihinden önce ilişiği kesilen; bu tarihten önce Üniversitemize yerleşmekle birlikte kayıt yapmayan bu 

esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerin 07.11.2022 tarihine kadar 2547 sayılı Kanunun Geçici 

83. maddesinden yararlanmak için Üniversitemize başvurabilmesine, 

23-6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamındaki öğrencilerin ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretlerini 

ödemesi gerektiğine, anılan kanunla dönen öğrencilerin burslarının devam edemeyeceğine, 

24- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83. Maddesi kapsamında Üniversitemize kaydolarak 

öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul 

Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş 

yapabilirler. Yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmaz. Ancak, konuya ilişkin başvuru tarihleri ilgili 

üniversitelerce duyurulacağından söz konusu öğrencilerin duyurulan tarihlerde adı geçen üniversitelere 

başvuru yapması gerektiğine, 

25-(a) 05/07/2022 tarihinden önce üniversitemizin Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen 

ve sonradan ilişiğinin kesildiği programın öğretim dili tamamen İngilizce veya en az %30 İngilizce olan 

programlara bu kanun kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin; başvuruları esnasında ön görülen yabancı 

dil koşulunu sağlayamamaları halinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yaz öğretimi sonuna kadar 

Senatonun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birisinden Üniversitemizce kabul edilen asgari başarı 

puanını sağlamış olduğunu belgeleyenlerin kayıtları bu belgenin getirildiği tarihten sonraki ilk yarıyılda 

yapılır. Öğrencinin İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda, söz konusu programa 

yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir 

yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na gönderilmesine, 

(b) Yukarıdaki madde kapsamından yararlanacak öğrencinin, 

a-Yabancı Diller Yüksekokulunda daha önce hiç öğrenim görmemiş olması durumunda Hazırlık sınıfında 1 

yıl öğrenim 1 yılda beklemeli statüde yalnızca açılacak sınavlara girebilmesine, 

b- Üniversitemizin yabancı Diller Yüksekokulunda 1(bir) yıl Hazırlık öğrenimi görmekle birlikte, Hazırlığı iki 

yıl boyunca geçemediği için kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilip geri dönen öğrenci ise 2 yıl boyunca 

yalnızca açılacak yabancı dil yeterlik sınavlarına girebilmesine, 
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(c) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt 

yaptırma hakkı kazananlardan, mezun olması için alması gereken ders sayısı 6 (altı) ve daha az olanlara 

bu maddede belirtilen hükümlerin uygulanmamasına, 

(d) Daha önce yabancı dil şartını sağlayarak ara sınıflarından kaydı silinen öğrencilerden İngilizce yabancı 

dil şartı aranmamasına, 

26-2547 sayılı Kanunun Geçici 83. Maddesinden yararlanarak Üniversitemiz lisansüstü programlarına 

başvurmak isteyen öğrencilerden aynı zamanda araştırma görevlisi kadrolarından da ilişiği kesilenler, 

araştırma görevlisi kadrosuna dönemezler. Ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü 

programa kayıt olabilmelerine, 

27- Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna 

başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü 

şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerine, lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin 

çok çeşitli nedenlerle (Ders aşaması, tez aşaması, yeterlik sınavı aşaması, tez izleme komisyonu aşaması, 

tez savunma aşaması gibi) ilişikleri kesilmekte olduğundan aftan yararlanacak öğrencilerin hangi aşamaya 

geri dönecekleri hususunda; (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

a) Öğrencinin ilişiği kesildiği dönemdeki aşaması dikkate alınarak işlemlerin yürütülebileceğine, lisansüstü 

programın müfredatında yer alan ders dönemi ve tez dönemleri dikkate alınarak derslerden başarılı 

olmuş tez aşamasında olan öğrenciler için müfredatta ders dönemi için belirlenen sürenin düşülerek 

azami süresinin belirlenmesine, 

b) Tez döneminde olan ve tezini hemen teslim etmek isteyen öğrenciler için "asgari süre"nin dikkate 

alınmayarak işlemlerin yürütülmesine, 

28- Kapatılan lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin halen öğrenci alımı devam eden 

lisansüstü programlardan birine öğrencinin muvafakatı da alınarak kaydının yapılmasına ilişkin işlemlerin 

ilgili üniversitenin senatosu tarafından belirlenmesine, anılan kanundan yararlanmak üzere başvuran 

öğrencilerden kapatılan/öğrenci alımı durdurulan lisansüstü programlara kayıtlı olup; (Ek: Üniversite 

Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

(1) Derslerini tamamlamış ancak tez aşamasında olan öğrencilerin kapatılan/öğrenci alımı durdurulan 

programa kayıtlarının yapılarak tez dönemine ilişkin işlemlerin yapılabileceğine,  

(2) Ders aşamasını tamamlayamamış öğrencilerin mevcut lisansüstü programlara intibakının 

yapılabileceğine,  

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 

diğer lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler gibi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre 

yatay geçiş yapabileceğine, 

29-Konservatuvarların bazı bölüm ve programlarında giriş koşulu olarak yaş sınırlandırması olduğu, 

özellikle bale gibi yaş sınırının önem arz ettiği alanlarda uygulamanın nasıl olacağına ilişkin olarak 
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Konservatuvarların yaş koşuluna ilişkin ÖSYS/YKS Kılavuzlarında bir kısıtlama olmadığı, daha önce 

programı kazanmış veya kaydı silinmiş öğrencilerin söz konusu programlara devam edebileceğine, ancak 

programın özelliği de dikkate alınarak öğrencinin de talep etmesi durumunda diğer programlara 

intibakının yapılabileceğine (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

30-Öğretim üyelerinin danışmanlık sayısının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35/3 maddesinde 

yer alan danışmanlık sayılarının aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler dikkate alınarak en fazla %50’ye 

kadar artırılabilmesine üniversitenin yetkili kurullarının karar vermesine (…Yükseköğretim Kurulu ile 

yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için 

bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir. hükmü dışında) (Ek: Üniversite Senatosu 13/10/2022 - 814) , 

Karar verilmiştir. 

 

 


