
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 

7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA  

EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ 

• Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu 

derslere intibakı bağlı olunan (kanunun çıktığı tarihe kadar öğrencinin diğer 

yükseköğretim kurumlarındaki varsa önceki öğrenimlerine (halen kayıtlı olduğu, 

ayrıldığı veya mezun olduğu) ait tüm eğitim durumlarını gösteren not 

dökümü/dökümlerinde geçen derslere göre uygun müfredat belirlenerek intibak 

yapılacak)  akademik birim yönetim kurulları tarafından karara bağlanacaktır.  

 

• Af ile kayıt olan öğrenciler Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından 2022-2023 

akademik yılı yeni kayıt için belirlenmiş olan öğretim ücretlerini 

ödeyeceklerdir.  Ücretler, ödeme yöntemleri, öğretim ücretindeki olası artışlar her yıl, 

kayıtlı öğrenciler için de TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli 

Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. 

 

• ÖSYM ile yerleşen öğrenciler ilk kayıt yaptırmaya hak kazandığı veya ilk kayıt 

yaptırdığı yıldaki ÖSYM bursu veya indiriminden,  yatay geçiş ile gelenler yatay geçiş 

indiriminden faydalanacaklardır. 

 

• Burs ve indirimler hazırlık eğitimi süresi dâhil azami 10 yarıyıl (Tıp Fakültesi için 14 

yarıyıl), doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere 

kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl (Tıp Fakültesi için 12 yarıyıl) süresince, ders ve 

başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf 

tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl 

bursunun veya indiriminin %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl 

sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.  Burs veya indirim 

süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci 

hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için 

hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 (Tıp Fakültesi için 14 yarıyıl), doğrudan lisans 

programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 

8 yarıyıla (Tıp Fakültesi için 12 yarıyıla) tamamlanarak hesaplanır.  

 

• 2020 yılında ÖSYM yerleştirmesi sonucunda kayıt hakkı kazanarak kayıt yaptıran ve 

sonrasında çeşitli nedenlerle ayrılmış öğrencilere %15’lik indirim tercih indirimi 

uygulanacaktır. Aynı yılda yerleşen ama kayıt yaptırmayanlar bu indirimden 

faydalanamayacaktır.   

 

• 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında ÖSYM yerleştirmesi sonucunda kayıt 

olanlardan: Üniversiteye yerleştikleri yıl öncesinde açıköğretim programları dahil 

herhangi bir 4 veya daha fazla yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler %100 

burslardan ve bu yönetmeliğin 3. Maddesinin C) bendinde düzenlenen Akademik Başarı 

Bursu ile diğer burs ve indirimlerden yararlanamaz. Kayıt oldukları yılın ÖSYM 

Kontenjan ve Yerleştirme Kılavuzunda ilan edilen burssuz (ücretli)  öğrenci kontenjanı 

bulunmayan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler en düşük burs oranında 

indirimden yararlanabileceklerdir. 



 

 

 

• Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleşenlerden: kayıt yaptırmayan, İngilizce 

hazırlık eğitimi tamamlamadan ayrılan veya İngilizce hazırlıkta başarısızlık nedeni ile 

ilişiği kesilen öğrenciler için İngilizce yeterlik sınavı (APEX) yapılacak, sınavdan 

başarılı olan öğrencilerin sınıf atlatmaları yapılarak bölümlerine başlayacaklardır. 

Sınavdan başarısız olan öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen 

kura göre İngilizce hazırlık programına devam edeceklerdir.  

 

 

• Başvuru ve Kayıtlar:  

o 01 Ağustos – 16 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve 23.09.2022 

tarihine kadar öğretim ücretini yatıranlar 2022-2023 güz döneminde, 

o 19 Eylül 2022- 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapan ve 02-13 Ocak- 

2023 tarihleri arasında öğretim ücretini yatıranlar 2022-2023 bahar döneminde  

derslere başlayacaklardır.  

 

• Kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri kesin kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 

intibak edildikleri dönemde dikkate alınarak hesaplanmaya başlayacaktır.   

 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak 

ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan 2022-2023 akademik yılı güz 

ve bahar dönemlerinde yatay geçiş ile diğer yükseköğretim kurumlarına başvuru 

yapacak öğrencilerin yukarıdaki sürelerde üniversitemize başvuru yapmış ve öğrenim 

ücretlerini yatırarak kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir. Diğer yükseköğretim 

kurumuna yatay geçişi kabul edilerek, kayıt yaptıran öğrencilere bu durumlarını 

belgelemeleri halinde yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilecektir. 

 

• Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan: 

- Ön lisans programları: 

▪ Bilgisayar Programcılığı (uzaktan eğitim) -> Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 

▪ Turizm ve Otel İşletmeciliği (uzaktan eğitim) -> İşletme Fakültesi 

Turizm İşletmeciliği bölümü 

tarafından ön lisans diploması alabilmeleri için müfredat belirlenecek ve   bu 

müfredata gören öğrenci intibakları,  

- Lisans programları için ilgili Fakülte/YO içerisinde en uygun bölüme intibakları      

yapılacaktır. 

 

• Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin intibakları ilgili Enstitü anabilim dalı 

tarafından yapılacaktır.  

 

• Öğrenciler kayıt tarihi itibariyle yürürlükteki güncel mevzuat hükümlerine tabi 

olacaklardır.  
Son güncellenme tarihi: 30.07.2022 


