Duyuru
6111 Sayılı yasa kapsamında yer alan öğrenci affı, yasanın 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Üniversitemizdeki uygulamalara yönelik temel
ilkeler aşağıya çıkarılmıştır.
Kimler Yararlanacak:
Her hangi bir yükseköğretim kurumunda hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans
tamamlama, lisans, öğrenimi gören öğrencilerden 25.02.2011 tarihine kadar;
· Kendi isteği ile ilişiği kesilen,
· Yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen,
· Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen (terör suçundan hüküm giyenler hariç),
· Bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan,
öğrenciler yararlanacak.
Ne zaman başvuru yapılacak ve eğitime başlanacak:
· 25.02.2011 Tarihinden itibaren ilk on gün (07.03.2011 mesai bitimi) içinde müracaat edenlerden
fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulunca durumu uygun bulunanlar, 2010-2011 eğitimöğretim yılı Bahar döneminden itibaren kesin kayıtlarını yaptırmak şartıyla eğitime başlayabilir.
· 25.02.2011 Tarihinden itibaren beş ay içinde müracaat edenler 2011-2012 eğitim-öğretim yılında
eğitime başlayabilir.
· Başvurular 25.07.2011 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Askerlik ile İlgili Durum:
· Beş aylık müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanları askerlikleri tecil edilmiş sayılır.
· Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte askerde olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içerisinde başvurması
halinde bu yasanın vermiş olduğu haklardan yararlanır.
Başvuruda bulunan öğrenciler hakkında yürütülecek işlemler:
· Başvuruda bulunan öğrencilerin durumlarını değerlendirmek ve gereği hakkında karar vermek
üzere her birimde komisyon oluşturulacak.
· Komisyonda, başvuru yapan öğrencinin, öğrencilik hakkı verilebilmesi için yasada geçen şartları
taşıyıp taşımadığı değerlendirilerek öğrencilik hakkı kazanıp kazanamayacağına karar verilecek.
· ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak hiç kayıt yaptırmayan öğrenciye intibak yapılmaksızın
üniversiteye kaydını yaptırmak koşuluyla doğrudan (varsa hazırlık sınıfında) birinci sınıfta eğitime
başlatılacak.
· Ara sınıftan ilişiği kesilen ve yasayla öğrencilik hakkı verilen öğrencinin durumu değerlendirilerek,
daha önce almış olduğu eğitime göre öğrencinin uygun sınıfa intibakı yapılarak her bir öğrenci için
ayrı ayrı intibak programı hazırlanacak. İntibak yapılan sınıftan önceki sınıflara ait (varsa) alttan
alması gereken dersler ile intibak yapılan sınıftan sonraki sınıflara ait (varsa) muaf dersleri
belirlenecek.
· Lisans öğrenimine hazırlık programından (dikey geçiş intibak) ayrılan öğrencinin, mevcut
müfredata göre eksik kalan dersleri alması sağlanacak.
· Komisyon, başvuru değerlendirmesini ve intibak işlemlerini, başvuru tarihinden itibaren en geç bir
ay içerisinde sonuçlandırır ve hazırlanan rapor ilgili yönetim kurulunda karara bağlanarak Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
· Öğrenci hakkında alınan karar, intibak programı, kayıt için gerekli evraklar ve kayıt tarihi fakülte
dekanlığınca/yüksekokul veya enstitü müdürlüğünce öğrenciye (iadeli-taahhütlü posta, APS veya
imza karşılığı) tebliğ edilir.
· Üniversite kaydını yenileyen öğrenci yıl kaybetmemiş gibi intibak ettirildiği sınıftan eğitimine
başlayacak.
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Kayıt:
· 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde öğrencilik hakkı verilerek kesin kayıt yaptıracak
öğrencilerin kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 12-16 Eylül 2011 tarihleri
arasında yapılacaktır. (Enstitü öğrencilerinin kayıtları ilgili enstitü müdürlüğünce yapılacak)
· Kayıt yaptıracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecek.
ü Lise Diploması (varsa önlisans diploması da dâhil). (Üniversitemizdeki dosyasında mevcut
olanlardan istenmeyecek)
ü Nüfus cüzdan fotokopisi ve ikametgâh beyanı.
ü Katkı payı veya öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Banka ve hesap numarası
kayıt esnasında görevliler tarafından bildirilecektir.)
ü 2003 ve daha önceki yıllarda ÖSYM’ce Üniversitemiz programlarına yerleştirilen ancak kayıt
yaptırmayan öğrencilerden kanun kapsamında kayıt yaptıracak olanların ÖSYS Sonuç
Belgesinin aslı ya da ÖSYM’den onaylı belge.
ü 4 Adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş.)
· Kayıt işlemini öğrenciler bizzat kendileri yaptıracaktır. Üçüncü şahıslar aracılığı ile kayıt yapılmaz.
Diğer Hususlar:
· Diğer üniversitelerde öğrencilik hakkı kazanan ancak işi veya ikametgâhının Bolu’da (ilçeler dâhil)
olduğunu belgeleyenler Üniversitemiz Senatosunun da uygun görmesi halinde Üniversitemize
yatay geçiş yaparak eğitimlerin Üniversitemizin eşdeğer diploma programlarında sürdürebilirler.
Bu durumda öğrencinin giriş puanının eğitimini sürdürmek istediği Üniversitemizdeki eşdeğer
diploma programının ilgili yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir.
· Yasadan yararlanıp kayıt yenileyerek eğitime başlayan öğrenci, yürürlükteki mevzuat hükümlerine
ve mevcut müfredata göre eğitimini sürdürecektir.
· Yasadan yararlanarak öğrencilik hakkı kazanan lisans öğrencilerin, “Lisans Eğitim-Öğretim
Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” 17’nci maddesine (1,75
Akademik Yetersizlik) göre değerlendirilmeleri, iki dönem eğitim aldıktan sonra yapılacaktır.
· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca ileriki tarihlerde konu ile ilgili olarak düzenleme yapılması
halinde, Rektörlüğümüzce gerekli çalışma yapılarak birimlerimize bildirilecektir.
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