7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83
UYGULAMA İLKELERİ
(Başvuruda bulunan/bulunacak adayların duyurularımızı takip etmesi önem arz etmektedir)
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 esaslar 18.07.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve aşağıya Lisansüstü
Eğitime ilişkin kararlar özet olarak çıkarılmıştır.
7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncümaddesi
ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul esaslar kapsamında,
1) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler ile
Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda 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 olmalarıveya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununun 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, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle
ilişikleri kesilenler hariç,
a)
Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans
tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan
Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden
ilişiği kesilenler,
b)
Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar,
Yükseköğretim kurumuna süresi içerisinde başvuruda bulunmaları şartıyla kanundan yararlanabilirler.
2)
Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği
yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022)içinde başvuruda
bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022- 2023 eğitim ve öğretim
yılında öğrenimlerine başlayabilirler,
3)
7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu derslerin
intibakı vb. eğitimle ilgili devam koşullarının yükseköğretim kurumunun ilgili kurulları tarafından karara
bağlanır.
4) Kanun kapsamında öğrencilik hakkı kazananlar, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin
öngördüğü şartlar çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak için başvuru yapabilirler.
Af başvurusunda bulunarak başka kurumlara yatay geçiş yapmak isteyen adayların af başvurusunun EYK kararı
ile onaylanması durumunda geçiş için diğer kurumlara başvuru yapabileceklerdir.
5)
Tezsiz yüksek lisans programları hariç yalnızca bir tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılabileceğinden
halen bir tezli lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin devam ettikleri tezli lisansüstü programdaki (tezsiz
yüksek lisans hariç) kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla, kanun kapsamında tezli lisansüstü programa kayıt
yaptırabilirler.
6) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı
kazananlar bunlardan bir tanesine kayıt yaptırabilirler.
7) Tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ve eczacılıkta uzmanlık eğitimihariç
araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenler, araştırma görevlisi kadrosuna dönemezler ancak istemeleri
halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kaydolabilirler.
8)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına
dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami süresi başlar.
9)
Kanun kapsamında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı
payı/öğrenim ücreti 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte
“2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci
Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı”
hükümlerine uygun olarak alınır, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti
alınmaz.
10)

Kanun kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/06/2019 tarihlive 7179 sayılı
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Askeralma Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde kanunda belirtilen
haklardan yararlanabilirler.
11) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı
uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı
olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden
yararlanabilirler.
12) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans veya lisansüstü programın
üniversite bağlantısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın aktarıldığı yükseköğretim kurumuna
başvuru yapabilirler.
BAŞVURU ve KAYIT TAKVİMİ
I.GRUP BAŞVURULARI (*)
Başvurulara İlişkin Duyuru
Katkı Payı- Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi / Ders Kayıtları
Danışman Ders Kayıt Onayı Son Gün
II.GRUP BAŞVURULARI (*)
Başvurulara İlişkin Duyuru
Katkı Payı- Öğrenim Ücretlerinin Ödenmesi/ Ders Kayıtları

05 TEMMUZ – 16 EYLÜL 2022
19 EYLÜL 2022
26-30 EYLÜL 2022
03 EKİM 2022
17 EYLÜL – 07 KASIM 2022
08 KASIM 2022
08-11 KASIM 2022

* Af başvurularının uzun bir süre olması ve önceden başvuran adayları bekletmemek adına başvurular ikiye bölünmüştür. I.Grup
başvuruları ile öğrenciler diğer öğrenciler gibi öğrenim ücreti ödeyebilecek, ÖBS üzerinden ders kaydı yapabileceklerdir. II.Grup başvuru
dönemine denk gelen adayların harç ödemeleri ve ders kayıtları manuel olarak yapılabilecektir.

NOTLAR:
1) İmzasız ve eksik evrakla yapılan başvurular ile süresi içerisinde Enstitümüze ulaşmayan başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
2) Aynı anda birden fazla tezli lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
3) Başvuruda bulunan öğrencilerimizin ders kayıtları tamamlanıncaya kadar Enstitü web duyurularını takip
etmeleri yararlarına olacaktır.
BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:
05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Enstitümüz lisansüstü öğrencileri başvurularını 07.11.2022 tarih ve
saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen dilekçe ve ekleri ile şahsen veya E-posta yolu ile yapabilirler.
Mücbir sebeplerle başvuru zamanını kaçıranlar, 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 halinde bu kanundan yararlanabilirler.
AF BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1) Dilekçe (İndiriniz / Bilgisayar ortamında doldurunuz)
2) Adli Sicil Belgesi (Başvuru tarihinden en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır.)
3) 2 adet resmi vesikalık fotoğraf (Biri dilekçeye yapıştırılacak)
4) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden ya da e-devlet üzerinden alınabilir)
5) T.C. Vatandaşları için Kimlik fotokopisi / Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Pasaport ve/veya Geçici
Koruma Belgesi
AFTAN YARARLANARAK ENSTİTÜMÜZE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN:
Öğrencinin, ilişiğinin kesildiği kuruma başvurmuş ve öğrencilik haklarını elde etmiş olması gerekir. Başvurular
ilgili EABD/EASD başkanlığınca değerlendirilir ve EYK tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvurusu
dilekçe ve ekleri ile şahsen veya E-posta yolu ile yapılabilir.
1) Yatay Geçiş Başvuru Formu
2) Ders İçerikleri
3) Transkript (Not Dökümü)
4) Öğrenci Belgesi
5) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraf (1 adet)
İLETİŞİM:
Web Sayfası
: https://sbe.odu.edu.tr
E-posta Adresi
: sbe@odu.edu.tr
Telefon
: 0 (452) 226 52 67
6115- 6117 - 6118
Adres
: Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cumhuriyet Yerleşkesi, Müzik ve Sahne
Sanatları Fakültesi Binası, Kat:3 - Altınordu / ORDU / TÜRKİYE
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