HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
7417 SAYILI AF KANUNU İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN
GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ
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 18.07.2021
tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun’un Geçici 83.
maddesinin yükseköğretim kurumlarında belirlenen usul ve esaslara göre uygulanmasına karar
verilmiştir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen usul ve esaslar kapsamında üniversitemiz tarafından
yapılacak işlemlerde uygulanmak üzere;
1) Üniversitemizden 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 09/09/2022 tarihine kadar başvuranların 2022-2023 Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında, 10/09/2022-07/11/2022 tarihleri arasında başvurulanların ise 2022-2023 Öğretim Yılı
Bahar Yarıyılında (yıllık programlar hariç) öğrenimlerine başlayabilmelerine, diğer yükseköğretim
kurumlarından üniversitemize başvuru yapacak öğrencilerin 5.maddedeki başvuru koşullarına göre
2022-2023 Öğretim Yılı bahar yarıyılında öğrenimlerine başlayabileceklerine,
2) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için veya anadal lisans programından mezuniyet sonrası
çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrencilerin çift anadal programına yeniden kayıt
yaptıramayacaklarına,
3) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu maddeden yararlanarak
lisans programına ön lisans diplomalarının aslını teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırabileceklerine,
4) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83. maddesi uyarınca yükseköğretim kurullarında af
kapsamında kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb.
eğitimle
ilgili
koşullarının
yürürlükte
bulunan
müfredatlar
doğrultusunda
enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından karara bağlanmasına,
5) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83. maddesi uyarınca af kapsamından yararlanarak
Hacettepe Üniversitesine veya diğer Yükseköğretim Kurumlarına kayıt yaptıran ancak
Üniversitemizdeki diğer programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin;
a- ÖSYS/YKS puanının, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban
puanına sahip olmasına,
b-Tamamen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen yabancı dil ile eğitim yapan
programlardan kabul edilmesine;
c- Kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlara başvuruların tamamen veya kısmen yabancı dil ile
eğitim yapan programlardan kabul edilmesine;
d- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlar için yapılacak olan başvurularda
sadece Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası
geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesi ile başvurularının kabulüne;
e- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda disiplin cezası almadığını belgelemesine;

f- YÖK tarafından her bir program için belirlenen Üniversitemiz 2022-2023 Öğretim Yılı güz yarıyılı
kurumlararası yatay geçiş kontenjan toplamını geçmeyecek şekilde yatay geçiş taleplerinin
değerlendirilmesine;
6) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83. maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim
kurumuna kayıt yaptıran ve Üniversitemize yatay geçiş kapsamında başvurmak isteyen diğer
üniversitelerin Lisansüstü öğrencilerinin taleplerinin kabul edilmemesine;
7) Üniversitemiz lisansüstü programlarına koşullu kayıt yaptıran öğrencilerin koşulu yerine
getiremediği için ilişiği kesilenlerin af hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceğine,
karar verilmiştir.

