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KARAR NO: 2015/005 

 

 

 

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

6569 SAYILI KANUN’UN 32 NCİ MADDESİ İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM 

KANUNU’NA EKLENEN GEÇİCİ 68 İNCİ MADDE HÜKÜMLERİNE DAİR UYGULAMA 

YÖNERGESİ 

 

 Amaç  

 MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren, 6569 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’na eklenen geçici 68 inci maddesi hükümlerinin uygulama esaslarını belirlemektir.  

 Kapsam  

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Niğde Üniversitesi Senatosunun 11/08/2011 tarih/2011/22-103 

sayılı Kararı ve 18/08/2011 tarih/2011/24-113 sayılı Kararı ile kabul edilen 6111 sayılı Kanun’un 173 

üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 58 inci madde hükümlerinin 

uygulanmasına dair esasları kapsar. 

 Dayanak  

 MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 

üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Yararlanabilecek kişiler 

 MADDE 4- (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na, 6569 sayılı Kanun’un 32 nci 

maddesi ile eklenen geçici 68 inci madde hükümlerinden;   

 a) Yabancı dil hazırlık dâhil, bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, 

lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 26/11/2014 tarihine kadar, kendi isteği ile ilişiği kesilenler, 

 b) Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler,  

 c) Terör suçundan hüküm giyenler hariç, her ne sebeple olursa olsun, ilişiği kesilenlerle bir 

programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar son başvuru tarihi olan 27 Nisan 2015 tarihine kadar 

başvurmaları halinde, 

(2) Halen tutuklu veya hükümlü olup, 27 Nisan 2015 tarihine kadar Üniversitenin ilgili 

birimlerine başvuranlar, 

(3) 27 Nisan 2015 tarihinde askerlik görevini yapmakta iken, terhislerini takip eden 2 ay 

içinde, ilişiklerinin kesildiği ilgili birime başvuranlar, 

 (4) Başvuru süresi içinde başvuramayan, ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 27 

Mayıs 2015 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenler, 

(5) Yükseköğretim Kurumundan ilişiği kesildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş olanlardan, bu durumlarına 

ilişkin bir yargı kararı olmayanlar,  

(6) Yükseköğretim Kurumunun bir programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya 

yaptıramayanlar,  

(7) Yükseköğretim Kurumunun bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılıp, 

lisans programına devam etmek isteyenler, 

 yararlanabilecektir. 
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 Yararlanma koşulları ve intibak biçimleri 

 MADDE 5- (1) 

 a) Geçici 68 inci madde kapsamında başvurular en geç 27 Nisan 2015 tarihine kadar 

yapılacaktır. 

 b) Bu Kanun kapsamından faydalanmak üzere başvuru yapan ve 2014-2015 Eğitim Öğretim 

Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme tarihi olan 13 Şubat 2015 tarihine kadar başvuruları kabul 

edilenlerin kesin kayıtları en geç 20 Şubat 2015 tarihine kadar yapılacak ve öğrenimlerine 2014-2015 

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren başlayabileceklerdir.  

 c) 20 Şubat 2015 tarihinden sonra başvuru yapan ve başvuruları kabul edilenlerin kayıtları 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan kayıt yenileme tarihi son gününe 

kadar yapılacak ve bu öğrenciler 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren 

eğitimlerine başlayacaklardır.  

 ç) Geçici 68 inci madde kapsamında başvurusu kabul edilen ve öğrencilik statüsü kazanan 

öğrencilerin intibaklarında 11/08/2011 tarihli ve 2011/22-103 sayılı Karar ve 18/08/2011 tarihli ve 

2011/24-113 sayılı Karar ile kabul edilen 6111 sayılı kanunun 173 üncü maddesi ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 58 inci madde hükümlerinin uygulanmasına dair esaslar 

dikkate alınacaktır. 

 

 Kanun kapsamında yatay geçiş  

 MADDE 6- (1) 6569 sayılı Kanun kapsamında geçici 68 inci maddede yer alan “2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre” hükmü gereğince 

hak kazananlar Niğde Üniversitesine yapacakları yatay geçiş başvuruları, 

 a) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş başvuru tarihlerinde 

yapılabilecektir.  

 b) Yatay geçiş başvurusu yapacak adayların belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş 

yapmak istediği Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına, 2014-2015 Eğitim Öğretim 

Yılı Akademik Takviminde yer alan yatay geçiş başvuru tarihlerinde müracaat etmeleri gerekmektedir. 

c) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı başvuruları ise 2015-2016 Eğitim 

Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan yatay geçiş başvuru tarihlerinde yapılacaktır.  

d) Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

 (2) Yatay geçişte istenecek belgeler; 

 a) 6569 sayılı Kanun’dan yararlanarak yeniden öğrenimine geri dönmek için ayrıldığı 

yükseköğretim kurumuna 27 Nisan 2015 tarihine kadar başvuruda bulunduğu ve başvurusunun kabul 

edildiğine dair belge,  

 b) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı başvuruları için ise ilgili Kanun’dan 

yararlanmak üzere ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna 27 Nisan 2015 tarihine kadar başvuruda 

bulunduğu ve başvurusunun kabul edildiğine dair belge, 

 c) 6569 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Yükseköğretim Kurumuna, ilk kayıt 

yaptırdığı zaman vermiş olduğu ÖSYS, DGS vb. sonuç belgesinin üniversitesinden tasdikli sureti 

 ç) Kayıtlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumuna ilişiği kesilmeden önce almış olduğu derslere 

ilişkin not durum belgesi ve ders içerikleri, 

 d) Başvuruda bulunan kişinin MERNİS’te T.C. kimlik numarası ile yapılacak sorgusunda 

Niğde ili sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge, 

 e) Çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden alacağı belge, 

 f) Lisansüstü programlar için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelere ek olarak kayıtlı 

bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu LES veya ALES, ÜDS veya KPDS sonuç 

belgelerinin tasdikli suretleri, 
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 (3) Yükseköğretim Kurumlarına DGS ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen 

öğrenciler de DGS Puanı dikkate alınarak Kanun’un ilgili hükmünden yararlanabilecektir. 

 (4) Lisansüstü programlarda aynı lisansüstü programların bulunması, giriş koşullarını 

sağlaması ve ilgili birimin yönetim kurulları tarafından kabul edilmesi durumunda yatay geçiş 

yapabilecektir. 

 

 Çeşitli ve Son Hükümler 

 MADDE 7- (1) Kanun uygulaması hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildireceği 

esaslar/kararlar/ilkeler/görüşler için ayrıca bir Senato kararına gerek duyulmayacaktır. 

 (2) Sonuçlar 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan tarihte ilgili 

birimin ağ sayfasında duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

(3) Yatay geçiş başvuruları kabul edilenlerin ve kayıt hakkı kazananların kesin kayıt işlemleri 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 

Akademik Takvimde yer alan yatay geçiş kayıt tarihlerinde yapılacaktır. 

  

Yürürlük  

 MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Niğde Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

 Yürütme  

 MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümleri Niğde Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 
 


