
6111 SAYILI KANUNUN 173. MADDESĠ ĠLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETĠM 

KANUNUNA EKLENEN GEÇĠCĠ  58. MADDENĠN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN 

ESASLAR 

 

6111 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 58.inci madde 

hükümlerinin uygulamasına ait esaslar aşağıda belirtilmiştir. Bu kanun 25.Şubat.2011 tarih ve 

27857 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

A-Başvuru Süresi ve Başvuru Koşulları 

 1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne 

sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar 

25 Temmuz 2011 tarihi mesai bitimine kadar ilişiğinin kesildiği Fakülte Dekanlığına veya 

Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları şartıyla 2011-2012 

eğitim-öğretim yılı güz yarıyıldan itibaren öğrenimlerine başlayabilirler. (Posta yoluyla da 

müracaat yapılabilir. Yeni kayıtlar hariç) 

2) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip 

eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili birimine başvurmaları halinde bu kanunda belirtilen 

haklardan yararlanır.         

3) Bu kanunda yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt 

yaptırıp işi veya ikametinin Karabük ilinde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı 

itibariyle Karabük Üniversitesinin taban puanını sağlamaları ve Karabük Üniversitesi  ilgili 

birim  yönetim kurulu ile ayrıldığı yükseköğretim kurumu tarafından da uygun görülmesi 

halinde Karabük Üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. 

 

4) Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar 

başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans 

düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan 

diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. 

5) Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. 

 

6) İki örgün yükseköğretim programında aynı anda öğrenim görülemeyeceğinden, başka bir 

yükseköğretim programında kayıtlı olanlar geri dönmek istedikleri programa ancak diğer 

programdan kaydını sildirmeleri halinde kayıt yaptırabilirler. 

7) Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı iken Karabük Üniversitesine bağlanan Fakülte 

ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri Karabük Üniversitesindeki ilişiğinin kesildiği Fakülte 

Dekanlığına veya Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Müdürlüğüne başvuracaklar ve 

bu öğrenciler programlarının devamı niteliğindeki eşdeğer öğretim programlarına devam 

edeceklerdir.    



8) Kapatılmış öğretim programlarından ilişiği kesilmiş ancak bu maddeden yararlanmak üzere 

başvuran öğrenciler, eşdeğer programlara; kapatılmış ikinci öğretim programlarından ilişiği 

kesilmiş öğrenciler ise ikinci öğretim programına ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla 

eşdeğer normal öğretim programlarına devam edeceklerdir.  

9) Kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre öğrenime devam 

ederler.    

 

B- Önceki yıllarda Üniversitemize ait bölüm/programlarımıza yerleştirilme hakkı elde edip 

kayıt olmayan ve ilgili kanundan yararlanarak yeni kayıt yaptıracaklar öğrencilerden 

başvuruda istenen gerekli belgeler; 

 

1) ÖSYM sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

 2)Öğrenim Belgesi; Lise veya Dengi Okul Diploması (Lise diplomasının aslı, diplomasını 

kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus 

Öğrenim Belgesi”nin aslı. 

 3) Öğrenim Harç Ücretini Ödediğini Gösterir Banka Dekontu 

Birinci Öğretimler için Ziraat Bankası Karabük Şubesi 52637946-5006 nolu hesaba 

yatırılacak. 

İkinci Öğretimler için Ziraat Bankası Karabük Şubesi 52637946-5007 nolu hesaba yatırılacak.  

4) Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili 

askerlik şubelerinden alınacaktır. ,1990, 1991,1992  ve daha sonraki yıllarda doğmuş 

adaylardan bu belge istenmeyecektir.)  

5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, son altı ay içinde, önden, baş açık, 

sakalsız şekilde çekilmiş) 

 

6) Özel güvenlik ve Koruma Programına kayıt yaptıracak olan öğrenciler yukarıdaki 

belgelerin haricinde; 

 Tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği 

yürütmeyi engelleyecek bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen heyet 

raporu. 

7)İkametgah  Belgesi 

  

 

 



C- Başvuruların Değerlendirilmesi 

1-Üniversitemiz Akademik Birimleri, kanundan yararlanmak üzere başvuran öğrenciler için 

Af-Ġntibak Komisyonu kuracaklardır. 

2-Af-İntibak Komisyonu her öğrenci için kanundan nasıl ve ne şekilde yararlanacağını, 

sorumlu tutulacağı müfredata intibakını (Önlisans için 120 AKTS, Lisans için 240 AKTS ve 

Yüksek Lisans için 120 AKTS ) ve eğitim öğretime başlayacağı dönem gibi işlemleri belirler. 

3- Öğrencilerin eğitim süreleri önceki döneme ait eğitim süresi dikkate alınmaksızın 

yerleştirildiği yarıyıla-sınıfa göre, azami öğretim süresi de göz önünde bulundurularak 

belirlenmelidir. 

4- Af-İntibak Komisyonu bu kanundan yararlanmak üzere başvuran öğrencilerle ilgili her 

türlü kararı, yürürlükteki bu kanun çerçevesinde değerlendirerek ilgili fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kuruluna sunar. Af intibak komisyonunca 

belirlenen işlemler, birimlerin Yönetim Kurullarında kabul edildikten sonra öğrenciye imza 

karşılığı tebliğ edilerek alınan Yönetim Kurulu Kararları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 

bildirilir. 

5-Üniversitemizde kayıtlı olduğu bölüm/programı kapatılan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, 

ilgili yönetim kurulunca eşdeğer bölüm/programlara yerleştirme kararının Üniversite 

Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. 

6- Üniversitemizde kayıtlı olduğu bölüm/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 iletilecektir.   

 

 

D-Devam Durumu ve Başarı Değerlendirmesi ile ilgili Hususlar 

1) Terör suçu hariç her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler müracaatları halinde 

öğrenimine kaldıkları yerden devam ederler. 

2) Azami öğrenim süresini tamamlayarak kaydı silinenler, 2547 sayılı kanunun 46 ncı 

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim 

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, 

ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın 

öğrencilik  statüleri devam eder.    

3) Önceki yıllarda devam şartını yerine getirip başarısız olunan sadece teoriği olan dersler 

için(uygulaması ve pratiği olmayan) ilgili birimin Yönetim Kurul Kararı ile devam şartı 

aranmayabilir; ancak kaldırılmış müfredatlara tabi olan öğrenciler yeni müfredata intibakı 

yapılmaları durumunda yazılacakları derslerden devam şartını yerine getirmeden sınav 

hakkını kullanamazlar yani, bu tür derslere devam zorunludur. 



4) Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, Af-

İntibak Komisyonu tarafından eşdeğer başka dersler belirlenir. 

 

5) Devamsızlıktan kalan (F1 notu alan)  ve ilk defa alınan dersler için devam zorunluluğu 

vardır. 

6) Mezuniyeti için başarması gereken tek dersi bulunan öğrenciler derse devam koşulunu 

daha önce yerine getirmişlerse, dersin yarıyılı gözetilmeksizin ilk yarıyıl sonunda birimince 

açılacak ve akademik takvimimizde belirtilen tarihler aralığında yapılacak olan tek ders 

sınavına katılabilirler. 

 

7) Başarı notu hesaplanmasında mevcut Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizin ilgili 

hükümlerince işlem yapılır. 

E-GENEL HÜKÜMLER 

1) Kanundan yaralanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri 

hakkında, 21/06/1927 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 payı veya öğrenim ücretini yatırmadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin geçmiş 

yıllardan kalan borçları tahsil edilmeyecektir. 

4) 2011-2012eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren tüm öğrencilere 6111 sayılı 

Kanunun 171 ve 172 nci maddeleri ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı 

maddeleri çerçevesinde geçerli mali hükümler uygulanır. 

5) Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilere ilgili dönemden geçerli olmak üzere 

öğrenci kimlik kartı verilir. 

***  

09/06/2011 tarih ve 2011/10-117 sayılı senato kararı ile kabul edilmiştir. 

 

 

 

 


