
 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUN’A 

EKLENEN GEÇİCİ 83. MADDE  

UYGULAMA ESASLARI 

 

1. 7417 Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi ile getirilen öğrenci affından 

yararlanmak için şahsen veya noter vekâleti ile başvuru gereklidir. 

2. Başvurular 05 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak olup 07 Kasım 2022 günü saat 

17.00’de sona erecektir. Başkent Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yeni öğrenci 

kayıt tarihlerine kadar başvuruda bulunan öğrencilerin kesin kayıtları 22-26 Ağustos 

2022 tarihleri arasında alınacaktır. 

3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru 

süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı 

tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet 

raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan 

yararlanabileceklerdir. 

4. Başkent Üniversitesi 2022-2023 öğretim yılı akademik takviminde belirtilen ekle-sil 

tarihlerinden (29-30 Eylül 2022) sonra kayıt yaptıran öğrenciler 2022-2023 akademik 

yılı güz yarılında izinli sayılacak olup eğitim öğretimlerine 2022-2023 akademik yılı 

bahar yarıyılında başlayacaklardır. Eğitimlerine üniversitemizde devam edecek olan 

öğrencilerin kayıt esnasında yatırdıkları eğitim ücreti bahar yarıyılına mahsup 

edilecektir. 2022-2023 bahar döneminde yatay geçiş ile başka üniversitelere geçiş 

yapacak olan öğrencilere ücret iadesi yapılmayacaktır. 

5. Af Kanunundan yararlanarak öğrencilik statüsü kazananlar,  Başkent Üniversitesi 2022-

2023 akademik yılı eğitim öğretim ücretine tabi olacaklardır ve ücretlere ilişkin Başkent 

Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergelerine tabi olacaklardır. 

6. Üniversitemizde bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmamış olup 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa 7417 sayılı Kanunla eklenen geçici 83.Maddeden 

yararlanarak yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin sınava girdikleri yıl kazanmış oldukları 

burs geçersiz sayılacaktır. Öğrenimine devam ederken herhangi bir nedenle ilişiği 

kesilmiş olup öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerin de daha önce hak kazanmış 

oldukları ÖSYM bursları geçersiz olacaktır. 

7. 2022-2023 akademik yılında yeniden öğrencilik hakkı kazanmış olan öğrenciler;  2022-

2023 eğitim-öğretim yılında geçerli olan yönetmeliklere tabi olacaklardır. Öğrenciye 

hangi ders kataloğunun uygulanacağı ve intibakları eğitimini sürdüreceği akademik 

birim tarafından saptanarak, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecektir. 

8. a) İngilizce Hazırlık Bölümü’nde eğitime devam eden herhangi bir nedenle ilişiği kesilen 

öğrencilerden eğitim dili Türkçe olan programlarda eğitime başlayacakların 

bölümlerinde, eğitim dili kısmen ve tamamen İngilizce olan programda eğitim görenlerin 

ise; İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamamaları durumunda İngilizce Hazırlık 

Bölümü’nde eğitime başlamaları gerekir. 

b) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim 

dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran 

öğrencilerin, yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamaması durumunda üniversitede 

varsa öğretim dili Türkçe olan programda eğitimine devam etmesi, öğretim dili Türkçe 

program olmaması durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki 

ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na başvurmaları gerekmektedir, 

9. Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan 

öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili üniversitesinin 

yetkili kurulları tarafından eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecektir. 



10. Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği 

Yükseköğretim Kurumu’na başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş 

yapabileceklerdir. 

11. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 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 

değerlendirilebilecektir. 

 

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 yatay geçiş işlemi, Başkent Üniversitesi 18.05.2022 tarih ve 887 sayılı Senato 

Kararı’nda belirtilmiş olan Yatay Geçiş koşullarına göre yapılacaktır. Yatay geçiş 

kapsamında tanımlanan ve verilen burslar bu kapsamın dışında olup geçerli değildir. 

 

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,  

 

d) Yükseköğretim kurumlarında 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, 

 

12. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 83’den yararlanmak 

isteyen öğrenciler; Başvuru formu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen 

belgeler ile müracaat ederler. Öğretim ücretinin ilk yarısını ödeyen öğrencinin kaydı 

kesinleşmiş olur ve öğrencilik haklarından yararlanır. Öğretim ücretinin ilk yarısını 

ödemeyen öğrenci için herhangi bir belge düzenlenmez.  

13. Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 

25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20. maddesindeki usul ve 

esaslara göre yapılabileceğine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini 

yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna 

başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. 

14. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83. maddesi uyarınca yükseköğretim 

kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami süreleri 

başlatılacaktır. 

15. Başkent Üniversitesi Uygulama Esaslarında hüküm bulunmaması halinde 

Yükseköğretim Genel Kurul kararları uygulanacaktır. 

 

07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin 

Geçici 83. Maddeden yararlanma başvurusu geçersiz sayılır. 


