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3167- 6111 ve 6353 sayılı Kanun kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak 
isteyen öğrencilerin durumları görüşüldü. 

 
6111 Sayılı Kanun’un 173. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen  Geçici Madde 

58’de yer alan “… Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim 
kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, 
üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve 
ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, 
senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki 
üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.” hükmü 
kapsamında yürütülecek işlemlerin yalnızca 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yapılması, 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 yapılması gerektiği hakkındaki 
07/07/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı gereği anılan eğitim-öğretim yılından 
sonra 6111 sayılı Kanun kapsamında Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda 
bulunanların başvurularının uygun olmadığına, 

 
6353 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 

63’de yer alan “Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanun’un geçici 58 inci 
maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde 
öğrenim görenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği 
yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan 
esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü 
kapsamında ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuranların yatay geçiş 
başvurularının değerlendirilmesinde 07/07/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul 
Kararı’nda belirtilen sürelere ilişkin kısımlarının uygulanmasına olanak bulunmadığı dikkate 
alınarak; 6353 sayılı Kanun kapsamında ilişiklerinin kesildiği üniversiteye kayıt yaptıran 
öğrencilerden kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılında ya da kayıt donduran veya hiç ders 
almayan öğrencilerden kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılını takip eden bir sonraki eğitim-
öğretim yılı başında Üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunanların başvurularının 
Üniversitemiz Senatosu’nun 28/08/2012 tarih ve 347/2974 sayılı kararıyla kabul edilen 
esaslar kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna 

 
oybirliği ile karar verildi. 

 
 
 

 


