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  KARAR NO: 2018/187 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenci Affı/Yatay 

Geçiş Başvurularına İlişkin Usul ve Esasların Eğitim Öğretim Kalite Komisyonunun 30.07.2018 

tarihli ve 20 sayılı toplantısının 09 sayılı kararı ile Yönetmelik ve Yönerge İnceleme Komisyonun 

07.08.2018 tarihli ve E.791 sayılı yazısı doğrultusunda aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliğiyle 

karar verildi. 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFI / YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
  

1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na,  7143 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile eklenen 

geçici 78 inci madde hükümlerinden aşağıdaki kapsamda olanlar yararlanabileceklerdir.  

 

(a) Terör suçundan hüküm giyenler 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, Hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, 

lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden kendi isteği ile ilişiği kesilenlerden ve 

Yükseköğretim Kurumunun bir programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya 

yaptıramayanlardan ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde 

ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunanlar (Son Başvuru 

Tarihi 18 Eylül 2018). 

 

(b) 18 Mayıs 2018 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay 

içinde, ilişiklerinin kesildiği ilgili birime başvuranlar, 

(c) Halen tutuklu veya hükümlü olup, 18 Eylül 2018 tarihine kadar Üniversitenin ilgili 

birimlerine başvuranlar, 

  

2) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na,  7143 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 

eklenen geçici 78 inci madde hükümlerinden aşağıdaki kapsamda olanlar 

yararlanamayacaklardır.  

 

a) Terör suçundan hüküm giyenler, 

b) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı 

nedeniyle ilişiği kesilenler, 

c) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler, 

d) 18 Eylül 2018 tarihine kadar kanun hükmünden yararlanabilmek için müracaat 

etmeyenler, 

 

3) Bu Kanun kapsamından faydalanmak üzere başvuru yapan ve başvuruları kabul 

edilenlerin kesin kayıtları en geç 21 Eylül 2018 tarihine kadar yapılacak ve öğrenimlerine 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren başlayabileceklerdir.  
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4) 7143 Sayılı Kanun kapsamında başvuruları kabul edilenlerin kayıtları yapılarak 

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 

 

5) 7143 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların, “derse devam, daha önce başarılı 

olduğu dersi kabul edip etmeme” ve benzeri gibi eğitimle ilgili devam koşulları, ilgili 

kurullar tarafından karara bağlanır; 

  

6) Kanundan yararlanması ilgili yönetim kurullarınca uygun görülen öğrencilerin intibakları 

yapılır ve öğrenim ücreti ve/veya katkı payını ödeyerek öğrenciliğe ve öğrenimlerine 

kaldıkları yerden devam ederler. Ancak daha önce kullandıkları süreler, öğretim süresinden 

sayılır. İlgili Kanunun Geçici 78 inci maddesi, kapsamında başvurarak kayıt yaptıran 

öğrencilerin azami süreleri kayıt tarihi itibari ile başlar.  Bu öğrencilerin Program süresi 

ise “07 Temmuz 2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2018-2019 

eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 

Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın; 1 

Maddesi 7. Fıkrasında yer alan “ Yükseköğretim Kurumlarıyla ilişiği kesilmişken, yapılan 

Yasal düzenlemelerle Eğitim-Öğretimlerine kaldıkları yerden devam etme hakkı kazanan 

öğrencilerin katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler, 10 uncu 

maddede belirtilen program sürelerinden af sonrası ilk kaydın yapıldığı dönemden önceki 

dönemler düşülmek suretiyle hesaplanır” Hükmüne göre belirlenir (Bkz. 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı 

Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar” ın 10 uncu 

maddesi). 

7) Öğrencilerin başarısız oldukları derslerin devamı alınmış ise devam şartı aranmaz. Başarı 

değerlendirmesi yürürlükteki Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,  Bağıl Değerlendirme Yönergesi ve Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre 

yapılır. 

 

8) Hazırlık sınıfında kaydı silinen öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıtları yapılır ve 

öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 

 

    9) Zorunlu staj nedeni ile ilişiği kesilen öğrencilere staj tamamlama hakkı verilir.  

10)  Kayıt hakkı kazandıkları programda ilgili mevzuata göre belirlenen katkı payı/öğrenim 

ücretini ödemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamazlar ve bu dönemlerde 

öğrenci belgesi düzenlenmez.  
 

11)  7143 Sayılı Kanun kapsamında üniversitemize kayıt yaptıran öğrencinin hangi sınıfta 

ilişiği kesilmiş ise o sınıfa intibakı yapılır ve öğrenci numarası buna göre yeniden belirlenir, 

öğrenci numarasının ilk iki rakamı aşağıda verildiği şekilde belirlenir.  

 

 
İntibak Yılı Ön lisans İntibak Yılı Lisans 

1.sınıf 18xxxx6yy 1.sınıf 18xxxx6yy 

2. sınıf  17xxxx6yy 2. sınıf  17xxxx6yy 

Normal Öğrenim süresini tamamlayanlar  

(3.4.5.6…… Yıl) 

16xxxx6yy 3.sınıf 16xxxx6yy 

  4. sınıf 15xxxx6yy 
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  Normal Öğrenim süresini 

tamamlayanlar  (3.4.5.6.7… Yıl) 

14xxxx6yy 

Açıklamalar: 

18xxxx6yy 

18: İntibak yapılacak yılın son iki rakamı 

xxxx: ilk iki xx Okul kodu, devam eden iki xx Bölüm kodu 

yy: Bölüme intibak yapılan öğrencilere sırasıyla verilecek öğrenci numarası (01, 02, 03,…) 

 

12) 7143 Sayılı Kanun kapsamında üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin ilişiği 

kesilmeden önce almış oldukları derslerin not dönüşümleri aşağıda verildiği şekilde yapılarak 

mevcut sisteme dönüştürülür. 

 

 

 

1997 Yılı ve Öncesi Yıllarda Kayıtlı Öğrenciler 

PUAN HARF NOTU 

0-49 FF 

50-59 CC 

60-69 CB 

70-79 BB 

80-89 BA 

90-100 AA 

 

1998-2005 Yılı ve Öncesi Yıllarda Kayıtlı Öğrenciler 

PUAN HARF NOTU 

0-59 FF 

60-69 CC 

70-74 CB 

75-84 BB 

85-89 BA 

90-100 AA 

 

13) İlgili Kanunun Geçici 78 inci maddesi kapsamında; Öğrenci Alımı durdurulan ya da 

kapanan II. Öğretim Programına başvuran öğrencilerle ilgili 31.05.2018 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında belirlenen usul ve esasların 10 uncu ve 11 inci 

Maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Kanun kapsamında yatay geçiş  

 

14) 7143 sayılı Kanun kapsamında geçici 78 inci maddede yer alan “Bu maddede yer alan 

hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya 

ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla 

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 gereğince hak kazananlar 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine yapacakları yatay geçiş başvuruları, 

 

a) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yatay geçiş başvurusu yapacak 

adayların aşağıda belirtilmiş olan belgelerle birlikte yatay geçiş yapmak istediği 
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Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına 21 Eylül 2018 tarihine kadar 

başvuru yapılabileceklerdir. 

 

b) Bahar yarıyılı yatay geçiş başvuru kayıt kabul işlemleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

Yılı Akademik Takvimde yer alan yatay geçiş başvuru ve kayıt tarihlerinde yapılacak 

olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

c) Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.  

 

d) Sonuçlar 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı için 24 Eylül 2018 tarihinde 

ilgili birimin web sayfasında ilan edilecektir. 

 

e) Yatay geçiş başvuruları kabul edilenlerin ve kayıt hakkı kazananların kesin kayıt 

işlemleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 25 Eylül 2018 tarihinde, 

Bahar yarıyılında ise 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimde yer alan 

yatay geçiş kayıt tarihlerinde yapılacaktır. 

 

 (15) Yatay geçişte istenecek belgeler; 

 a) 7143 sayılı Kanun’dan yararlanarak yeniden öğrenimine geri dönmek için ayrıldığı 

yükseköğretim kurumuna 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvuruda bulunduğu ve başvurusunun 

kabul edildiğine dair belge,  

 

 b) 7143 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptırdığı Yükseköğretim Kurumuna, ilk 

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

sureti 

 

 c) Kayıtlı bulunduğu Yükseköğretim Kurumuna ilişiği kesilmeden önce almış olduğu 

derslere ilişkin not durum belgesi ve ders içerikleri, 

 

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

sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge, 

 

 d) Çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden alacağı belge, 

 

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

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

tasdikli suretleri, 

 (16) Yükseköğretim Kurumlarına DGS ile yerleşerek, intibak programından ilişiği kesilen 

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

 

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

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

yapabilecektir. 

 

 (18) Kanun kapsamında yatay geçiş sadece 2018 -2019 Eğitim Öğretim yılında yapılabilir. 

Bu tarihten sonra  “Yükseköğretim kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar 

arasında Geçiş, Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına ilişkin 

Yönetmelik” Hükümlerine yatay geçiş yapılabilinir. Bu durumdaki adayların; Yükseköğretim 

kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Anadal, Yan Dal ile 
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Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına ilişkin Yönetmelik” in EK Madde 1 ine ilişkin 

esaslarda yer alan şartları taşımaları gerekir. 

 

19)  Bu konu hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bildireceği 

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


