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MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sayı    : E-16110545-105.04.02.05-444855 03.01.2023
Konu  : 7417 AF Ek Uygulama Esasları

DAĞITIM YERLERİNE
  

2 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/426-1 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "7417 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Geçici Madde 83 (Af 
Kanunu) İle İlgili Genel (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) Uygulama Usul ve Esasları" nın, 21/09/2022 
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı istinaden güncellenmesine hakkında alınan 01.11.2022 
tarih 430-2 sayılı Üniversite Senato Kararı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör

Ek: 
1- Senato Kararı (1 sayfa)
2- Uygulama Esasları (10 sayfa)

Dağıtım:
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisat Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İşletme Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
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TOPLANTI YERİ : Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu/Göztepe
TOPLANTI SAATİ : 10.00

KARAR No:2022/430-2: 2 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/426-1 sayılı Senato Kararı ile 
kabul edilen “7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 83 (Af 
Kanunu) İle İlgili Genel (Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü) 
Uygulama Usul ve Esasları” nın, 21/09/2022 tarihli 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı istinaden ekte belirtildiği 
şekliyle güncellenmesine oybirliği ile karar verildi (Ek.1)
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Genel Sekreter

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. (PIN:48103)

Mevcut Elektronik İmzalar
Dr. Öğr. Üyesi Murat Arısal -  (Genel Sekreter) - 09.11.2022

Evrak Tarih ve Sayısı: 09.11.2022-403510



1 
 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ   

7417 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ GENEL 

(ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ) UYGULAMA ESASLARI  

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Madde 1- Bu uygulama esasları, 05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî 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 Kanunu’na Eklenen Geçici Madde 83, 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel 

Kurulu ve 21.09.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantılarında belirlenen usul ve 
esaslara dayanılarak Marmara Üniversitesinde ilgili af süreçlerinin düzenlenmesi ve 

uygulanması amacıyla hazırlanmıştır.  

Madde 2- Yükseköğretim kurumlarında  hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans 
tamamlama, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta 

Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören 

öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği  05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler veya 

bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri hâlde kayıt yaptırmayanlar, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren-dört ay içinde olmak şartı ile- en geç 07.11.2022 

tarihine kadar Marmara Üniversitesi Başvuru Sistemi (https://basvuru.marmara.edu.tr/) 
üzerinden çevrim içi (online) başvurmaları hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  

Madde 3- Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından 

çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişiler, vatandaşlık haklarının 

kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Yurt dışından 

öğrenci kabulüne göre kayıt yaptırmış/yerleşmiş ve anılan kanundan başvuranların yurt 
dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara göre işlemleri yürütülecektir.  

Madde 4- 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 durumunda bu kanundan 
yararlanabileceklerdir.  

Madde 5- 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca; 

a) Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra ilişiği kesilen öğrenciler ile yerleştirilen ancak 
kayıt yaptırmayanlar-yatay geçiş yapanlar hariç- başvuru yapabileceklerdir. 

b) Bu kapsamdaki öğrencilerin, ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen öğrenim ücretini 

ödemeleri gerekir.  

c) 7417 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursları devam etmez. 

Madde 6- Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna 
dönme hakkı bulunanlar, kayıt hakkı kazandıkları ön lisans, lisans tamamlama, lisans veya 
lisansüstü programlarından sadece bir tanesine kayıt olma hakkına sahip olacaklardır. 

https://basvuru.marmara.edu.tr/


2 
 

Madde 7- 7417 sayılı Kanun kapsamında yeniden öğrenime başlayacak öğrencilerden, askerlik 

ertelemeleri bulunanlar için 25.06.2019 tarih ve 7179 sayılı Asker Alma Kanunu’nun 20’nci 
maddesindeki usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır. 7417 sayılı Af Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde 

Üniversitemize başvurmaları hâlinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.  

Madde 8- Üniversitemizden 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, 07.11.2022 

tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulundukları takdirde, YÖK Kanunu’nun 44’üncü 

maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında 

öğrenimlerine başlayabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle 07.11.2022 tarihinden sonra af 
başvurusunda bulunan ve kayıt hakkı elde eden öğrencilerin hangi yarıyılda/yılda eğitime 

başlayacakları ilgili birimlerin önerileri dikkate alınarak Marmara Üniversitesi Senatosu 

tarafından belirlenir. Af süreci ile ilgili tüm duyurular Marmara Üniversitesi Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir. Yapılacak tüm duyurular tebliğ niteliği 

taşımaktadır.  

Madde 9- 12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 

26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 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 olanlar ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 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 olanlar af kapsamından 

yararlanamayacaklardır. 

Madde 10- Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle üniversiteden ilişiği 
kesilenler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü madde kapsamından 
yararlanamazlar. 

Madde 11- Kayıt yaptırdıkları programlardan yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim 
kurumuna geçiş yapan ve yatay geçiş yaptıkları programdan mezun olanlar, yatay geçiş 

nedeniyle ilişkilerinin kesildiği programa af başvurusunda bulunamazlar. 

Madde 12- 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce 
başarılı olduğu derslerin müfredata intibakı, devam koşulları vb. sebeplerle ilgili hususlarda 
Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
 

Madde 13- Marmara Üniversitesine aktarılan İstanbul Şehir Üniversitesini kazanan ancak kayıt 

yaptırmayan veya ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri, ilgili programlar için belirlenen 
2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Af kapsamında 

kayıt hakkı kazanan öğrenciler aşağıda zikredilen haklardan yararlanırlar: 
a) ÖSYM burs ve indirimleri kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 

ve %25 muafiyet imkânı kazanarak yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya bu 

programlardan ilişiği kesilen ve af başvurusunda bulunan burslu ön lisans ve lisans 

öğrencileri, kayıt hakkı kazandıkları yıl itibariyle ÖSYM kılavuzunda belirtilen süreler 
ve oranları kadar ilgili öğrenim ücreti muafiyet imkânından yararlanırlar.  

b) Programa kayıtlanmış, öğrenim ücreti muafiyetinden yararlanmış ancak ilişiği kesilmiş 

öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği tarihten önceki öğrenim süreleri dikkate alınarak 

ödemekle yükümlü oldukları program ücretleri ve ücret muafiyet süreleri hesaplanır. 
c)   Ücretli veya burslu programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya bu 

programlardan ilişiği kesilen ve ÖSYM ilk tercih indirimi hakkı kazanan öğrenciler, 

ilgili af kapsamında ilk tercih indiriminden yararlanırlar.  
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Madde 14- Marmara Üniversitesine aktarılan İstanbul Şehir Üniversitesini kazanan ancak kayıt 

yaptırmayan veya ilişiği kesilen lisansüstü öğrencileri, indirim ve burslardan yararlanmaksızın 
ilgili programlar için belirlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenim ücretini ödemekle 

yükümlüdürler. Lisansüstü program ücretlendirmesi, öğrencilerin intibaklarına göre belirlenir. 
İntibak ettirilen yarıyıl normal öğrenim süresinden çıkarıldıktan sonra kalan öğrenim süresi 

kadar program ücreti belirlenir. 
 
Madde 15- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 

yükseköğretim kurumlarına yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami 

süreleri başlar. Program süresi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim 
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve 

Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda yer alan hükümlere göre 
belirlenir. Azami sürenin belirlenmesinde, intibakı ara sınıflara yapılan öğrencilerin kabul 

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

çıkartılması suretiyle öğrencinin azami süresi hesaplanır.  

Madde 16- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-
2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitime devam etme hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücreti 
2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde alınır ve kayıt 

tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. 

Madde 17- Kayıt yaptırıp 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında, eğitime devam etmeyen 
öğrencilerden, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılına yatay geçiş yapacaklar, yatay 
geçiş yapacakları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemezler. 

Madde 18- İlgili Kanun uyarınca 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitime devam etme hakkı 

verilen devlet yükseköğretim kurumlarındaki 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 

hükümleri uygulanır. 

Ön lisans ve Lisans Uygulama Esasları  

Madde 19- Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca, 
açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen, ön lisans ile lisans tamamlama 
programlarından ilişiği kesilen öğrenciler de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 
83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabilirler. 

Madde 20- Ana dal lisans programından ilişiği kesildiği için çift ana dal lisans programından 
veya yan dal sertifika programlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ana dal lisans programına af 
kapsamında kabul edildikleri takdirde, ilgili çift ana dal/ yan dal sertifika programına da talep 
etmeleri halinde yeniden kayıt yaptırabilirler.  

Madde 21- Ana dal lisans programından mezun olan ancak çift ana dal lisans programından 
veya yan dal sertifika programlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilgili çift ana dal/ yan dal 
sertifika programına  yeniden kayıt yaptırabilirler.  

Madde 22- Ana dal lisans programında öğrenciliği devam eden ve  çift ana dal lisans 
programından veya yan dal sertifika programlarından ilişiği kesilen öğrenciler, çift ana dal/ yan 
dal sertifika programına yeniden kayıt yaptırabilirler.  

Madde 23- Mesleki Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim 

Fakültesi gibi kapatılan yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen veya bu fakültelerdeki 

programlara yerleşen ancak kayıtlanmamış öğrenciler, Üniversite Senatosu tarafından 

belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda atanacak koordinatör fakültede intibakları yapılmak 

AYHAN
Vurgu
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suretiyle, eğitimlerine devam edebilir ve mezuniyeti hak etmeleri durumunda diplomaları, ilk 

kayıt hakkı kazandıkları fakülte adıyla düzenlenir. 

Madde 24- Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan önlisans veya lisans programlarından 

ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen öğrenciler için aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği 
kesilenler için; Üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte 

veya yüksekokulu bulunuyor ise, öğrenciler, ayrıldığı programdan alması gereken 

dersleri bu fakülte veya yüksekokullarda tamamlayabilirler. Başarılı olmaları 

durumunda öğrencilere 2 yıllık programların diplomaları verilir. 
 

b) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans veya lisans programlarından ilişiği 

kesilen veya bu programlara yerleşen ama kayıt yaptırmayan ikinci öğretim programı 

öğrencileri, üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam 

ederler. Ancak üniversiteye giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı ilde bulunan başka bir 

yükseköğretim kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla, ikinci öğretim 

programına geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması 

uygulanmaz. 
 

c) Eğitim süresi 4 yıl olup sonradan eğitim süresi artırılan programlardan ilişiği kesilen 

öğrencilerin, alıp başarılı oldukları krediler toplam kredi yükünden düşülerek 

Üniversitedeki mevcut 5 yıllık programlara intibaklarının yapılarak eğitimlerine 

devam etmeleri sağlanır. 
 

ç) Eğitim / Eğitim Bilimleri Fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren ve öğrenim 
süresi 5 yıl olan Biyoloji / Coğrafya / Felsefe / Fizik / Kimya / Matematik / Tarih / 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programlarına af kanunu ile başvuran 

öğrencilerin intibaklarında, daha önce alıp başarılı oldukları krediler toplam kredi 

yükünden düşürülür ve Üniversitedeki mevcut 4 yıllık programlara intibakları 

yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanır. 
 

d) Bir programa yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan 

öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla, ilgili üniversitenin 
yetkili kurulları tarafından eş değer bir programa intibakları yapılır. 

 

e) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programlardan ilişiği kesilen ya da söz 

konusu programlara kayıt hakkı kazanıp kaydını yaptırmayan kişilerin başvurması 

hâlinde, Üniversitemizin farklı bir biriminde aynı isimli veya eş değer program olması 

durumunda bu birimdeki programa kaydının yapılmasına, aynı isimli veya eş değer 

bir 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 sisteme işlenmesine  karar verilmiştir.  
 

f) Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenci alımı devam eden aynı isimli veya 

eş değer program olmaması durumunda (Örneğin; Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri 

Programı) öğrencinin ilgili yıldaki ÖSYS/YKS puanı dikkate alınarak mevcut öğrenci 

alan programlara kaydının yapılabilmesine karar verilmiştir.  
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Madde 25- Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanların da, söz konusu 

maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabileceklerine veya istemeleri hâlinde 
Meslek Yüksekokullarında ön lisans programına intibak ettirilebileceklerine, öğrencinin Af 
Kanunu kapsamında dönerek lisans programından mezuniyeti hak etmesi durumunda daha önce 

düzenlenen ön lisans 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 eğitim ve öğretimin mevcut 

öğrencilerle beraber devam etmesine karar verilmiştir.  

Madde 26- 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 bulunabilir.  Lisans ve ön lisans programlarına af 
kapsamında yatay geçiş için başvuracak öğrencilere 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Güz 

yarıyılına mahsus olmak üzere ayrıca kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır.  

a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt yılına 
ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması veya sınavsız 

geçiş kapsamında yerleşenlerin, yerleştiği yılda “Mesleki Teknik Orta Öğretim 

Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları”na 

uygunluğunu sağlamış olması, 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 Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası 

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 merkezî 
yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemlerinde sadece merkezî yerleştirme puanı 

aranması, başarı şartı aranmamasına karar verilmiştir.  
 

b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanının, geçmek istediği farklı bir diploma 
programının aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci 

söz konusu farklı programa, Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümlerine göre 
yatay geçiş başvurusu yapabilecektir. 
 

c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam 

edebileceği Yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilir. Adayların ilgili 

yıl için başvuruda bulunacakları programın DGS puanına sahip olmaları gerekir. İlgili 

yılda DGS ile öğrenci alınmamış ise öğrenciler programa başvuru yapamazlar. 
ç) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş 

işlemi yalnızca 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında yapılabilir. Bu tarihten sonra 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında 

Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına 

İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 
 

d) Eğitim dili en az %30 yabancı dil olan programlara af kapsamında yatay geçiş için 

başvuran adayların, Marmara Üniversitesinin Hazırlık Sınıfları ile ilgili Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönergelerinde belirtilen ulusal ya da uluslararası eş değer kabul 

edilen sınavların birinden asgari başarı puanını sağladığını belgelendirmesi veya 2022-
2023 Eğitim-Öğretim yılında düzenlenen Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik 

Sınavlarına (MÜYYES) katılarak sınavdan başarılı olması gerekmektedir. Öğrenciler, 

en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz dönemi sonuna kadar yabancı dil yeterlik 

koşulunu sağladıklarını belgelendirmek zorundadırlar. Belirtilen süreye kadar yabancı 

dil koşulunu sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinecektir.  
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Madde 27- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir 
yükseköğretim kurumunda öğrencilik statüsü kazananlar, başvuru yapmaları hâlinde Anadolu 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki 
Açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eş değer programlara yatay geçiş yapabilirler. 
Yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmaz ancak konuya ilişkin başvuru tarihleri ilgili 
Üniversiteler tarafından ilan edilir ve bu tarihlerde öğrenciler adı geçen Üniversitelere başvuru 
yapabilirler. 

Madde 28- Ön lisans veya lisans programlarından ilişikleri kesilen ve Af Kanunu kapsamında 

kayıtları açılan öğrencilerin intibakları Marmara Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri 

Yönergesi’ne göre yapılır. 

Madde 29- Örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim 
Kurulunun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine 
ilişkin kararı çerçevesinde, kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa 
başvuran öğrenciler, devam ettikleri örgün Yükseköğretim Programından kayıtlarını 

sildirmeleri durumunda daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları programa 

kayıt yaptırabileceklerdir. 

Madde 30- Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları 
nedeniyle kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrenciler ile ilgili olarak, ÖSYM tarafından 

başka bir programa yerleştirme işlemi yapılmışsa, yapılan işlem dikkate alınır. Öğrenci ÖSYM 
tarafından başka bir programa yerleştirilmemiş ise Üniversite tarafından sağlık raporu 

istenmeyen, öğrencinin ilgili yılda programın puan türünde, yükseköğretim kurumlarında 

Türkiye genelinde en düşük taban puan şartını sağlaması hâlinde başka bir programa devam 
etmesi imkânı tanınır. Üniversitede benzer bir programın yer almaması durumunda, öğrencinin 
söz konusu programa yerleştiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim 
Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülen bir programa 

yerleştirilmesi yapılır.  

Madde 31- Daha önce eğitim dili Türkçe olup şu an da eğitim dili en az %30 yabancı dil olan 

programlara yapılan başvurular için aşağıdaki hükümler uygulanır. 

a) Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına (MÜYYES) katılarak başarılı 

olan veya Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınıfları ile ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergelerinde belirtilen eş değer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların 

birinden yeterli puanı sağlayan ve belgelendiren öğrencilerin kayıtları açılır ve 

intibakları yapılarak ilgili yılda/yarıyılda öğrenimlerine başlamaları sağlanır.  
 

b) KPDS, ÜDS, YÖKDİL, YDS ve e-YDS sınavlarının geçerlilik süresi sınav 

tarihinden     itibaren 5 yıldır. Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi varsa belge üzerinde 
yazılı geçerlilik tarihine göre belirlenir ancak geçerlilik süresi 5 yıldan fazla ise bu 

süre sınav tarihinden itibaren 5 yıl ile sınırlandırılır. 
 

c) Öğrencinin MÜYYES sınavından başarısız olması durumunda, söz konusu 

programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak alınacak 5 

tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere 

Yükseköğretim Kurulu'na bildirilir. 
 

 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_v21.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_v21.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_v21.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
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Madde 32- Eğitim dili en az %30 yabancı dil olan programlara yapılan başvurular için 

aşağıdaki hükümler uygulanır.  

a) Daha önce hazırlık sınıfına kayıt yaptırmış olanlara hangi aşamada ve hangi nedenle 

kaydı silindiğine bakılmaksızın Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrenim hakkı verilmez. 

Bu durumda başvuru yapanlar sadece belirlenen takvimde yer alan tarihlerde yapılacak 

olan Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına (MÜYYES) girerler.  
Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına (MÜYYES) katılarak başarılı 

olan öğrenciler eğitimlerine devam ederler. 
 
MÜYYES sınavında yeterli başarı puanını alamayanlar; 2022-2023 Eğitim-Öğretim 
yılında düzenlenecek Marmara Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına 

(MÜYYES) katılarak sınavdan başarılı olması  veya Marmara Üniversitesinin Hazırlık 

Sınıfları ile ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergelerinde belirtilen ulusal ya da 

uluslararası eş değer kabul edilen sınavların birinden asgari başarı puanını sağladığını 

belgelendirmesi gerekmektedir. Öğrenciler, en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz 

dönemi sonuna kadar yabancı dil yeterlik koşulunu sağladıklarını belgelendirmek 

zorundadırlar. Belirtilen süreye kadar yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler 
merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş hakkından yararlanır veya kayıtları silinir. 
   

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak kazandığı yılda kayıt yaptırmayanlar, belirlenen 

takvimde yer alan tarihlerde yapılacak olan Marmara Üniversitesi Yabancı Dil 

Yeterlilik Sınavına (MÜYYES) girerler. Bu sınav sonucuna göre yeterli puan alan 

öğrencilere lisans öğrenimine devam etme hakkı verilir. Yeterli puan alamayan 

öğrencilere ise Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınıfları ile ilgili Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönergelerinde belirtilen süreler dikkate alınarak Yabancı Dil Hazırlık Programı 

öğrenimine devam etme hakkı verilir. 

Madde 33- Eğitim dili en az %30 yabancı dil olan programlardan kaydı silinen ve daha önce 

hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan veya yabancı dil yeterlilik şartını sağlayan öğrenciler 

için tekrar yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. 

Madde 34- Yükseköğretim kurumlarının yurt dışı üniversiteler ile ortak ön lisans veya lisans 
eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Marmara Üniversitesinden ilişiği 
kesilenlerin, adı geçen Af Kanunuyla ilgili işlemleri Marmara Üniversitesi tarafından 

yürütülecektir. Bu durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi 
nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanlar için aşağıdaki hükümler geçerlidir:  

a) Üniversitemizde aynı program yoksa eş değer bir program bulunması hâlinde bu 

programa devam edebilirler. 
 

b) Aynı program yoksa ve eş değer program bulunmuyor ise; ilgili yıldaki ÖSYS puanı 

ile öğrencilerden 5 tercih alınır ve alınan başvurular Üniversitemiz tarafından 

Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Öğrencilerin yerleştirilme işlemleri 

Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. 
 

c) Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması durumunda 

öğrenci, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi veya 

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim programlarından tercih ettiği 

programa kayıt yaptırabilir. 
 

 

 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni5/mu_yabanci_dil_yonergesi_senato_v01.pdf
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Lisansüstü Uygulama Esasları 

Madde 35- 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan öğrencilerin danışman atama, derse 

devam, derslerin intibakı, mezuniyet koşulları, yayın şartı vb. konularda aşağıdaki temel ilkeler 
doğrultusunda, yürürlükteki Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve 
Marmara Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümleri uygulanır.  

a) Bilimsel hazırlık programı uygulanan lisansüstü bir programa asıl olarak kayıt hakkı 

kazanıp kayıtlanmayanlar veya bilimsel hazırlık döneminde ilişiği kesilenler, ilgili 

ana bilim dalı tarafından tanımlanan bilimsel hazırlık programına intibak ettirilirler. 
b) Ders döneminde ilişiği kesilen öğrencilerin daha önce başarılı olduğu tüm dersler 

kabul edilir ve müfredata intibakları yapılır. 
c) Yeterlik aşamasına intibakı yapılan öğrenciler, yürürlükteki Marmara Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yeterlik sürecine tabi olurlar.   
ç) Tez dönemine intibakı yapılan öğrenciler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar 

Dönemi sonuna kadar Tez Önerisi vermek zorundadır.   
d) Asıl olarak kayıt hakkı kazanmış ancak kayıtlanmamış adaylar da lisansüstü 

programlara af başvurusunda bulunabilirler. 
e) Af kapsamında doktora programlarına kayıt hakkı kazanan ve yeterlik aşamasına 

intibak ettirilen öğrencilerin 2022-2023 eğitim- öğretim yılı yaz dönemi sonuna kadar, 
ders aşamasına intibak ettirilen öğrencilerin ise doktora yeterlik sınavına girmek 
zorunda oldukları dönemin akademik takvimde belirtilen eğitim-öğretim başlangıç 

tarihine kadar, eş değer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden 

yabancı dil yeterlilik koşulunu sağladıklarını belgelendirmeleri zorunludur. Belirtilen 
süreye kadar yabancı dil koşulunu sağlayamayanların kayıtları silinecektir. (Ek: 
Üniversite Senatosu 01/11/2022-430) 

f) Öğretim dili değişmeyen yüksek lisans programlarından ilişiği kesilen (eksik belge 
nedeniyle kaydı silinenler hariç) ve af kanunundan yararlanarak yeniden kayıt 

yaptıran öğrencilerden ALES/LES ve yabancı dil yeterlik belgesi teslim etme şartı 

aranmayacaktır.  

Madde 36- Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği 
yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği'nin öngördüğü şartlar çerçevesinde başka bir yükseköğretim kurumuna 

yatay geçiş yapabileceklerdir.  

Madde 37- 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;  

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 karar verilmiştir. 

 

 

http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_muafiyet_intibak_islemleri_yonergesi_v21.pdf
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Madde 38- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, tezsiz yüksek lisans programları 
hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Tezsiz 

yüksek lisans programı hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenciler, devam ettikleri tezsiz 
yüksek lisans programı haricindeki lisansüstü programlarından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla, 

daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa af kanunu 
kapsamında kayıt yaptırabilirler. 

Madde 39- Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ve 

Eczacılıkta Uzmanlık eğitimi hariç Araştırma Görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenler, 
Araştırma Görevlisi kadrosuna dönemezler. Ancak istemeleri hâlinde ilişiklerinin kesildiği 
lisansüstü programa kayıt olabilirler. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Tıpta Yan 

Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 

(DUS), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) sonucunda araştırma görevlisi iken 
kendi isteğiyle veya herhangi bir nedenle ilişiği kesilen ve yükseköğretim kurumlarına 

başvurarak aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesindeki 
şartları sağlamaları hâlinde, eğitim yapacağı ana bilim dalı veya bilim dalı ilgili kurum 
tarafından bildirilerek, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun geçici 83’üncü maddesi 
çerçevesinde Araştırma Görevlisi kadrosu verilmesinin talep edilmesi hâlinde, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından, ilgili ana bilim dalına kadro aktarma izni verilmesi durumunda intibakları 

yapılır. 
 

Madde 40- Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan ve üniversitemiz lisansüstü 
programlarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Geçici Madde 83 kapsamında 
başvuracak T.C. uyruklu veya yabancı uyruklu adaylar için aşağıdaki hükümler geçerlidir:  

 
a) “Sağlık alanları” haricindeki programlara başvuru yapanlardan, daha önce öğrenim 

gördükleri yükseköğretim kurumlarına ait Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan 

tanınırlık belgesi istenecektir. Tanınma belgesi olmayanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
  

b) Klinik uygulaması olan sağlık alanları lisansüstü programlarına başvuru 

yapanlardan Diploma Denklik belgesi istenecektir.  

Madde 41- Yabancı dil şartı aranan veya yabancı dilde eğitim yapılan programlara af 

kapsamında başvuru yapan öğrenciler için aşağıdaki hükümler geçerlidir: 

a) Daha önce yabancı dil şartını sağlayarak lisansüstü bir programa kayıtlanmış ve ders 

döneminde ilişiği kesilmiş adaylardan yabancı dil yeterlik puanı tekrar aranmaz.  
 

b) Lisansüstü programa asıl olarak kayıt hakkı kazanmış ancak kayıtlanmamış adayların, 

ilgili program için istenilen Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nde belirtilen yabancı dil şartını sağlamaları gerekmektedir. Yabancı dil 

yeterlik şartını sağlamayan öğrencilerin, en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılı sonuna kadar ilgili şartı sağlamaları zorunludur. Aksi durumda, ilgili 

öğrencilerin lisansüstü programla ilişiği kesilir.  
 

c) KPDS, ÜDS, YÖKDİL, YDS ve e-YDS sınavlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden 

itibaren 5 yıldır. Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarının geçerlilik süresi varsa belge üzerinde yazılı 

geçerlilik tarihine göre belirlenir ancak geçerlilik süresi 5 yıldan fazla ise bu süre 

sınav tarihinden itibaren 5 yıl ile sınırlandırılır. 
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Madde 42- Kapatılan lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin hâlen öğrenci alımı 
devam eden lisansüstü programlardan birine öğrencinin muvafakatı da alınarak kaydının 

yapılmasına ilişkin işlemlerin ilgili üniversitenin senatosu tarafından belirlenmesine karar 
verilmiştir.  Kapatılan/öğrenci alımı durdurulan lisansüstü programlara anılan kanundan 

yararlanmak üzere başvuran öğrenciler için aşağıdaki hükümler geçerlidir:  
a) Derslerini tamamlamış ancak tez aşamasında olan öğrencilerin kapatılan/öğrenci        

alımı durdurulan programa kayıtlarının yapılarak tez dönemine ilişkin işlemlerin 

yapılabilecektir. 
 

b) Ders aşamasını tamamlayamamış öğrencilerin mevcut lisansüstü programlara 

intibakları yapılabilecektir. 
 

c) Başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programa yatay geçiş yapmak 

isteyen öğrencilerin diğer lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler gibi Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yatay geçiş yapabileceklerine karar 
verilmiştir. 

Madde 43- Yükseköğretim kurumlarının yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü 
programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin başvurması durumunda, ilgili yükseköğretim 
kurumu tarafından Enstitü bünyesindeki eş değer programlara intibakları yapılır.  

Madde 44- Yükseköğretim kurumlarının yurt içindeki üniversiteler ile ortak lisansüstü 
programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin başvurması durumunda, aşağıdaki hükümler 

uygulanacaktır.   
a) Ortak lisansüstü programla aynı veya benzer isimli lisansüstü programın öğrencinin 

kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda olması durumunda kendi yükseköğretim 

kurumuna, kendi yükseköğretim kurumunda olmayıp ortak programın yürütüldüğü 

diğer yükseköğretim kurumunda olması durumunda bu yükseköğretim kurumu 

tarafından başvurusunun alınarak kaydının yapılmasına karar verilmiştir. 
 

b)  Ortak lisansüstü programla aynı isimli programın her iki Üniversitede kapanmış 

olması durumunda kapanan diğer lisansüstü programlarda olduğu gibi işlem 

yapılmasına karar verilmiştir. 

Madde 45- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından ilişiği kesilen 
öğrencilerin muvafakatları alınarak;  

a) Üniversite bünyesinde Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimi verilmekte ise bu 

öğrencilerin kontenjana bakılmaksızın söz konusu sertifika programına kayıtlarının 

yapılabilmesine, 

b) Pedagojik Formasyon Sertifika eğitimine geçmek istemeyen öğrencilerin kapatılan 

diğer lisansüstü programlarda olduğu gibi ilgili enstitünün mevcutta öğrenci alımı 

devam eden Tezsiz Yüksek Lisans programlardan birine kaydının yapılabilmesine, 
karar verilmiştir. 

 
Madde 46- 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 karar ver ilmiştir.  
 
Madde 47- Bu usul ve esaslar içerisinde yer almayan konularda Üniversite Senatosu, 

Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerin yönetim kurulları, ilgili mevzuat esaslarına 

aykırı olmamak üzere karar almaya yetkilidir.  
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