CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTELERDEN İLİŞİĞİ KESİLENLERİN YENİDEN ÖĞRENİME DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAYAN 6111
SAYILI KANUN’UN 173 NCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
25.02.2011 tarih 27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun ile
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 58 inci madde Hükümlerine göre, Üniversitemizden ilişiği
kesilenlerin yeniden öğrenime devam etmelerinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar
A. BAŞVURU KOŞULLARI
1) Terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere;
a) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
b) Ön lisans, Lisans tamamlama, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
c) Yurt dışından yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişi iptal edilenler,
d) Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlar, Kanun'dan
yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.
2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olanların, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru
yapabilirler.
B. BASVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Lise Diploması (Okullarından geri alan öğrenciler için).
2) Lisans veya Yüksek Lisans Diploması (Okullarından geri alan öğrenciler için).
3) Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).
4) ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.
5) Resmi kuruma verilmek üzere Savcılıklardan alınacak sabıka kaydı.

C. BASVURU SÜRESİ VE BAŞVURU KOŞULLARI
1)

2010-2011 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi için başvuran lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrenci adayları

başvurularını; 25 Şubat-07 Mart 2011 tarihleri arasında ilişiğinin kesildiği birime yapacaklardır.
2)

2011-2012 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden itibaren öğrenime devam etmek isteyen öğrenci adayları

başvurularını, Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden itibaren 25 Temmuz 2011 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar, ilişiğinin kesildiği birime şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır.
3)

Daha önce kayıtlı bulunduğu bölümü / programı kapatılanlar başvurularını kayıt yaptırdıkları birimlere

yapacaklardır.
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D. BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1) Akademik birimlerimiz, Kanundan yararlanmak için başvuran öğrenciler için af intibak komisyonu kuracaklardır.
2) Af intibak komisyonu her öğrenci için Kanundan ne şekilde yararlanacağını, sorumlu tutulacağı müfredata
intibakını ve eğitim öğretime başlayacağı dönem gibi işlemleri belirler.
3) Af intibak komisyonunca belirlenen işlemler, birimlerin yönetim kurullarında kabul edildikten sonra öğrenciye imza
karşılığında tebliğ edilir.
4) İlk kayıtlı olduğu bölüm/programı kapatılan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, üniversitemiz bünyesinde bulunan
eşdeğer bölüm / programlara yerleştirme işlemlerini Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.
5) İlk kayıt olduğu bölümü/programı kapatılan öğrencilerin, üniversitemizde yerleştirilecek eşdeğer bir bölüm/program
bulunmadığı takdirde, birimlerimiz tarafından, bu durumda olan öğrencilerin bilgileri, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na iletilmek üzere Öğrenci İşleri Dairesi başkanlığına bildirilecektir.
E. ÖĞRENCİLİK HAKLARININ KULLANILMASI
1) Kesin kaydını yaptırmış olan öğrenciler, muaf oldukları dersler dikkate alınarak en uygun sınıfa intibakları yapılır.
İntibakları yapılan öğrenciler intibak ettirildiği sınıfta uygulanan yönetmeliklere ve yönergelere tabi olurlar ve diğer
öğrencilere verilen haklardan yararlanırlar.
2) 2010-2011 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenime başlamak isteyen öğrencilerden derslere devam
zorunluluğu bulunan öğrenciler için dönem süresinin yetersiz olması nedeniyle derslere devam hakkı verilmez.
Devam zorunluluğu bulunmayan dersler için akademik takvim içerisinde ara sınav, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme
sınav hakkı verilir.
3) 2011-2012 eğitim öğretim yılı Güz döneminde eğitime başlayacak olanlar ilgili döneme ait katkı payını veya
öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders seçebileceklerdir.
4) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde ve daha sonraki dönemlerde eğitim-öğretime başlayacak
öğrencilere, 6111 sayılı Kanunun 171 ve 172 inci maddeleri ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı
maddelerinde belirtilen esaslara göre, yeniden düzenlenecek olan Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5) Lisansüstü öğrencilere, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Güz döneminden başlamak üzere ilgili anabilim dalı kurulu
görüsü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile verilecek haklar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.
F. GENEL HÜKÜMLER
1) Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında, 21/6/1927 tarihli
ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin ise
istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.
2) Başvuruları geçerli olan öğrencilerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, devam ve sınav haklarını kullanacakları
dönemle ilgili eğitim-öğretim dönemine ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek zorunludur.
3) Katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin geçmiş yıllardan kalan borçları tahsil
edilmeyecektir.
4) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren tüm öğrencilere 6111 sayılı Kanunun 171 ve 172 inci
maddeleri ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri çerçevesinde geçerli mali hükümler
uygulanır.
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5) Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilere ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenci kimlik kartı verilir.
6) 6111 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu
belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla, geçmek istediği üniversitenin senatosunun uygun görmesi ve geçiş
yapmak istediği bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.
7) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 58 nci Madde hükümlerinden yararlanarak Üniversitemizde
öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans veya
lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma
programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler.
.
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