EGE ÜNİVERSİTESİ
7417 SAYILI KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU, KAYIT, İNTİBAK VE YATAY GEÇİŞ
UYGULAMA ESASLARI
GİRİŞ :
04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına
ilişkin 7417 sayılı kanun 01.07.2022 tarihinde kabul edilerek, 05.07.2022 tarihli ve 31887
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 35. maddesi ile 2547
sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesine ilişkin olarak Üniversitemizde uygulanacak
esaslar aşağıdaki gibidir.
Madde 1 –BAŞVURU İŞLEMLERİ:
1.a. Başvuru Şekli ve Süresi:
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 05.07.2022 tarihine kadar ilişiği kesilenlerden
durumları Madde1.b.’ye uyan ve 7417 sayılı Kanundan yararlanmak isteyen adaylar, EK-1’de
örneği verilen “başvuru dilekçesi”, Savcılıktan alınacak “Adli Sicil Kaydı”, Nüfus cüzdanı
fotokopisi ve Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilip kaydını yaptırmayanların
ekleyecekleri ÖSYM/YKS Yerleştirme Belgesi ile birlikte başvurularını Üniversitemizin ilgili
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna süresi içerisinde yaparlar. Başvuruları
ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca uygun
bulunanlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler.
1.b. 7417 Sayılı Kanunun 35. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83.
Maddeden Yararlanacaklar:
Üniversitemizin hazırlık dahil bütün sınıflarından intibak, önlisans, lisans tamamlama,
lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal
Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) görmekte iken, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
b.1. Kendi isteği ile ilişiği kesilenler,
b.2. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence
suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102),
çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
suçundan (madde 188) mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt
sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar 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,
b.3. Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt
yaptırmayanlar,
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b.4. Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış
ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına
ilişkin alınmış yargı kararı olmayanlar bu kanundan yararlanabilirler.
7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar başvuru yapabilirler.
b.5. 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 başvuru
yapabilirler.
b.6. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini
takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabilirler.
1.c. 7417 Sayılı Yasadan Yararlanamayacaklar:
c.1. 5 Temmuz 2022 tarihi ve sonrasında ilişiği kesilenler,
c.2. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan
(madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel
istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188)
mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge
verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci
maddesinde yazılı suçlar 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,
c.3. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği
kesilen kişiler bu kanundan yararlanamazlar.
c.4. Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış
ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına
ilişkin alınmış yargı kararı olanlar bu kanundan yararlanamazlar.
c.5. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından
ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramazlar.
1.d. Başvuruların Değerlendirilmesi:
1) İlgili akademik birimler tarafından alınan başvurular; başvuru tarihleri göz önünde
bulundurularak yönetim kurullarınca 7417 sayılı kanun hükümlerine göre karara
bağlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrencilerin adreslerine
gönderilir.
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2) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan lisansüstü programlardan ilişiği kesilen
veya bu programlara yerleşen öğrencilerden;
a) Derslerini tamamlamış ancak tez aşamasında olan öğrencilerin kapatılan/öğrenci
alımı durdurulan programa kayıtları yapılarak tez dönemine ilişkin işlemler yapılır,
(Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
b) Ders aşamasını tamamlayamamış öğrencilerin mevcut lisansüstü programlarına
intibakı muvafakatları alınarak yapılır. (Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı
Senato Kararı)
c) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlara yatay geçiş
yapmak isteyen öğrenciler diğer lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler gibi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yatay geçiş yapar. (Ek:
06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
3) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıtlı
olup ilişiği kesilen ve 7417 sayılı Kanundan yararlanarak üniversitemize yeniden
kayıtlanacak öğrenciler başvurularını Eğitim Bilimleri Enstitüsüne yaparlar,
Üniversitemiz bünyesinde Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimi verilmediğinden
mevcutta öğrenci alımı devam eden tezsiz yüksek lisans programlarından birine
muvafakatları alınarak kabulü yapılır, tezli yüksek lisans şartlarını taşımaları
durumunda tezli yüksek lisans programına muvafakatları alınarak kabulü
yapılabilir. (Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)

Madde 2 – İNTİBAK İŞLEMLERİ
İlgili akademik birimler tarafından alınan ve başvuruları kabul edilen öğrencilerin
intibak işlemleri yönetim kurullarınca karara bağlanır.
2.a. Yabancı dil hazırlık sınıfında iken kaydı silinen/yabancı dil şartını yerine
getirmeyen veya programlarına sonradan yabancı dil hazırlık eğitimi zorunluluğu getirilen;
1. Ön lisans veya lisans düzeyindeki programlara bu kanundan yararlanarak
eğitimlerine devam etmek üzere başvuran öğrencilerden öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfını
başarmaları istenir. Öğrencilerin eşdeğer yabancı dil belgesi bulunmuyor ise hazırlık sınıfı
eğitimi yıllık olduğundan 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı başında yapılacak muafiyet sınavına
tabi tutulur.
2. Lisansüstü düzeyindeki programlara bu kanundan yararlanarak eğitimlerine devam
etmek üzere başvuran öğrencilerden yabancı dil yeterlilik şartını sağlamaları beklenir. Bu
koşulu sağlayamayan adayların lisansüstü programa kayıtları yapılmaz.
2.b. İntibakı yapılacak öğrencilerin işlemleri yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde
yapılır.
2.c. Başvuranların daha önce kayıtlı oldukları programda almış oldukları derslerden,
halen okutulmakta olan eğitim planlarına göre ders saati ve içeriği yönünden ilgili yönetim
kurullarınca uygun bulunanlar muaf tutulur.
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2.d. Daha önce alıp başarısız oldukları derslerden kaldırılanların yerine,
 Eşdeğer dersler ilgi yönetim kurullarınca belirlenecek,
 Eşdeğer olmayan dersler için yürürlükteki eğitim planlarında yer alan
derslerden sorumlu tutulur.
2.e. Kayıtları silinmeden önce devamını alarak başarısız olunan aktif ya da eşdeğer
derslerin devam durumları ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.
2.f. Bu kanundan yararlanarak yeniden intibakı yapılan öğrencilerin azami sürelerinin
hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz, ancak bu kanunun 29.
maddesine göre katkı payı/öğrenim ücretinin hesaplanmasında esas alınan program
sürelerinin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınır.
2.g. Kaydının silindiği dönemde klasik sistemle eğitim veren ancak şu anda entegre
sistemle eğitime devam eden programlar için başvuruda bulunan öğrencilerin
durumları ilgili birimlerin yönetim kurullarınca karara bağlanır.
Madde 3 – KAYIT İŞLEMLERİ
3.a İlgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile
intibakları yapılan öğrencilerin kararları bilgi için ilgili birim tarafından öğrencilerin
adreslerine tebliğ edilir, kabul ve ders intibakına ilişkin kararlar gereği için Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına gönderilir.
3.b. Kayıt hakkı kazanan adaylar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında
ilan edilen Ege üniversitesi E-Kayıt Sistemi üzerinden kayıt başvurusu yaparlar. Kayıt
başvurusu yapan ve kayda engel bir durumu olmayan adayların 7417 sayılı kanunda
belirtilen düzenlemelere göre kayıtları yapılır ve söz konusu öğrencilere yeni öğrenci
numarası verilir.
3.c. Yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Güz Döneminin
Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında başlayacağı, af başvurularının ise 7 Kasım 2022
(belgelemek koşuluyla mazereti olanlar için ise 05 Aralık 2022) tarihine kadar devam
edeceği dikkate alarak; a)
Ön Lisans, lisans ve lisansüstü programlara 14.10.2022
tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapan ve 21.10.2022 mesai bitimine kadar kayıt
olanlar geçen sürenin devamsızlıktan sayılması koşuluyla 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren eğitime başlatılır, belirtilen başvuru ve kayıt tarihlerinden sonra
başvuru ve kayıt yaptıranlar 2022-2023 bahar yarıyılından itibaren eğitime başlatılır. (Ek:
06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
Madde 4 – AF YATAY GEÇİŞ
4.a. Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş
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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;
1) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği aynı veya farklı diploma programlarının
kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması gerekir,
2) Kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş
başvurusunda 2022 yılı YKS/DGS taban puanlarına göre işlem yapılır, (Değişik: 06/10/2022
tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
3) Öğrencisi bulunmayan, kapatılmış veya öğrenci alımı durdurulmuş programlara
yatay geçiş başvurusu kabul edilmez,
4) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam
edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir ve adayların ilgili yıl için
programın DGS puanına sahip olmaları gerekir, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o
programa başvuru yapılamaz,
5) Üniversitemiz örgün programlarına söz konusu yatay geçiş işlemi yalnızca 20222023 Eğitim ve Öğretim döneminde yapılacak olup 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 yapılır,
6) Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri
çerçevesinde değerlendirilir,
4.b. Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş

1) Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim
kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananlar, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenen
tarihlerde yatay geçiş yapabilirler.
2) Lisansüstü programlara af yatay geçiş ile başvuru ve kayıt tarihleri bu uygulama esaslarının
3. maddenin (c) fıkrasında belirtilen tarihlere uygun olarak uygulanır. (Ek: 06/10/2022 tarihli
ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
3) Lisansüstü programlara yapılacak yatay geçiş kontenjanları Enstitü Yönetim Kurulu teklifi
ile Senato tarafından belirlenir. (Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
Başvuru ve Kayıt Takvimi ile İşlemleri:
1) Akademik birimlerden güz ve bahar yarıyılı için af yatay geçiş kontenjanları talep edilir ve
aşağıda belirtilen takvime uygun olarak başvurular kabul edilir.
Ön lisans/Lisans Programları Güz Yarıyılı Af Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Takvimi
Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 05 - 09 Eylül 2022
Yabancı Dil Sınavı: 13 Eylül 2022
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Değerlendirme: 12-19 Eylül 2022 (Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren
programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlar.)
Sonuçların İlanı: 21 Eylül 2022
Asıl Kayıt: 22-23 Eylül 2022
Yedek Kayıt: 27 Eylül 2022
Ön lisans/Lisans Programları Bahar Yarıyılı Af Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Takvimi
Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 2-6 Ocak 2023
Yabancı Dil Sınavı: 10 Ocak 2023
Değerlendirme: 9-16 Ocak 2023 (Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren
programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlar.)
Sonuçların İlanı: 18 Ocak 2023
Asıl Kayıt: 19 – 20 Ocak 2023
Yedek Kayıt: 24 Ocak 2023
2) Başvuru şekli, başvuru ve değerlendirme takvimi ile başvuru ve kayıt için gerekli belgelere
ilişkin bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında ilan edilir ve başvurular
belirlenen süre içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında ilan edilen başvuru linki
üzerinden başvuru formunun doldurulması ve başvuru için gerekli onaylı belgelerin
yüklenmesi yoluyla alınır. Adayların başvuruları ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından
değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu
durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın
yatay geçişi kabul edilir.

3) Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerden gerekli görülen belgeler üniversitelere
yazışma yoluyla sorulur. Başvuru veya kayıtta sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
sundukları tespit edilen öğrencilerin başvurusu iptal edilir. Kayıt sonrası doğrulama
işlemlerinde böyle bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin kaydı silinir ve haklarında
hukuki işlem başlatılır.

Madde 5 - Bu yasadan yararlanarak intibakı yapılan öğrenciler yürürlükteki mevzuata tabidir.
Madde 6 - Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal
programlarından ilişiği kesilen öğrenciler anadal lisans programından mezun olduktan sonra
çift anadal programından ilişiği kesilenler çift anadal programı için af kanunu kapsamında
başvuru yapabilir, yan dal programının sertifika programı olduğu dikkate alınarak af kanunu
kapsamında başvuru yapamaz. (Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
Madde 7 - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 35/3 maddesinde yer alan danışmanlık
sayılarının aftan yararlanarak geri dönen öğrenciler dikkate alınarak en fazla %50’yi
geçmemek üzere artırılabilmesine ilişkin artırım oranı ilgili Enstitü Yönetim Kurullarınca
belirlenir. (Ek: 06/10/2022 tarihli ve 17/3 sayılı Senato Kararı)
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