
T.C.  

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

6111 SAYILI KANUN’UN 173 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN  

GEÇİCİ 58 İNCİ MADDENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR  

 

Amaç ve dayanak 

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 Sayılı 

Resmi Gazete’nin mükerrer 1 inci sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun’un 

173 üncü maddesinde yer alan Geçici 58 inci maddesi ile ilgili uygulamaları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Atatürk Üniversitesi birimlerinde, hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, 

ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden terör suçundan 

hüküm giyenler hariç olmak üzere 25 Şubat 2011 tarihine kadar; 

a) Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen 

öğrenciler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen, 

b) Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilen, 

c) Bir programı kazandıkları halde herhangi bir sebeple kayıt yaptırmayan, 

ç) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta 

uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22 Ekim 2008 tarihinden itibaren 25 

Şubat 2011 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişikleri kesilen ve 

Yükseköğretim Kurulu tarafından bu kanun kapsamında Atatürk Üniversitesine yerleştirilen, 

d) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış / 

çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçtiğine dair yargı kararı olmayan,  

kişiler 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 5 ay içinde başvurmaları halinde 6111 Sayılı 

Kanun’un 173 üncü maddesinde yer alan Geçici 58 inci maddesinde belirtilen haklardan 

yararlanırlar. 

(2)  Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal programlarından 

ilişiği kesilen öğrenciler ile anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans 

programından ilişiği kesilen öğrenciler ve hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı 

gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler 6111 Sayılı Kanun’un 173 üncü maddesinde yer alan 

Geçici 58 inci maddesinde belirtilen haklardan yararlanamazlar. 

(3) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, aynı lisans programına 

bu uygulama esaslarında belirlenen kapsam ve koşullarda kayıt yaptırabilirler. 

(4) İlişik kesme işlemine karşı idari yargı mercilerine başvurmuş olanlar da bu uygulama 

esaslarında yer alan haklardan yararlanırlar. Davanın davacının aleyhine sonuçlanması bu haklardan 

yararlanmasına engel teşkil etmez.  

Müracaat 

MADDE 3- (1) Bu uygulama esasları kapsamında yapılacak olan müracaatlar için  (halen 

tutuklu veya hükümlü olanlar tarafından yapılacak müracaatlar dâhil)  son müracaat tarihi 

25.07.2011 tarihi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar, bu maddenin 2 ve 3 üncü 

fıkralarında belirtilen durumlar hariç, değerlendirmeye alınmayacaktır. 

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip 

eden iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği birimlere başvurmaları halinde bu uygulama esaslarında yer 

alan haklardan yararlanırlar. 

(3) Başvuru süresi içinde başvuramayan ancak raporlu olduğuna ilişkin heyet raporunu 

25.08.2011 tarihi mesai bitimine kadar ibraz edenler bu uygulama esaslarında yer alan haklardan 

yararlanırlar. 



(4) Bu uygulama esaslarında belirlenen kapsam ve koşullarda değerlendirilen 

müracaatların sonuçları Tıp Fakültesi öğrencileri için 05 Eylül 2011, diğer birim öğrencileri için ise 

15 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili birim web sayfalarında ilan edilir. 

(5) Bu uygulama esasları kapsamında yapılacak müracaatlar bizzat veya kanuni temsilciler 

aracılığı ile ya da posta yolu ile yapılacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda olabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Elektronik ortamda yapılacak olan müracaatlar ile ilgili olarak 

herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

Değerlendirme,  intibak ve öğrencilik hakları 

MADDE 4- (1) Başvurular; başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, istenen evrakın 

tamam olup olmadığı, hangi dönemden derslerin alınmaya veya sınav hakkının kullanılmaya 

başlanacağı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemler gibi hususlar dikkate alınarak birim 

idareleri tarafından kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirilir. Öğrencilerin kanundan ne 

şekilde yararlanacağı, sorumlu tutulacağı müfredata intibakı ile eğitim öğretime başlayacağı dönem 

gibi işlemler komisyon tarafından belirlenir. Komisyon görüşü ilgili yönetim kurulları tarafından 

değerlendirilerek, alınan kararlar, her öğrencinin durumunu belirtir intibak çizelgeleri (öğrencinin 

alması gereken dersler veya sınav hakkı) ile birlikte ilgili birimlere iletilir ve öğrencilere tebliğ 

edilir. 

(2) Müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya 

da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, daha önce başarılı 

olunan derslerden hangilerini yeniden almaları gerektiği komisyonlar tarafından belirlenir.  

(3) Kayıt yaptırdıktan sonra öğrenime hiç devam etmemiş veya kayıt yaptırdığı dönemde 

tabi olduğu ders müfredatı tümüyle değişmiş ya da kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olan 

öğrencilerin kayıtları, kayıt yaptıracakları bölüm veya programın, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

uygulanacak ders müfredatına uygun olarak yapılır. 

(4) Öğrencilerin intibakları yapılırken daha önce alınıp başarılan dersler için, Atatürk 

Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarına göre işlem yapılır. Başarısız 

olunan dersler için ise ders kaydı yapılır ve öğrenciler bu ders veya dersler için devam ve diğer 

şartları yerine getirerek yarıyıl veya yılsonu sınavlarına girerler. 

(5) Mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler için daha önce bu dersten dönem sonu 

sınavına giriş hakkı elde etmiş olmaları şartıyla tek ders sınavı yapılır. Bu sınavdan başarılı olan 

öğrenciler, ilk kayıt yaptırdıkları yıl/yarıyılda programın toplam mezuniyet kredi saati dikkate 

alınarak mezun edilirler.  

(6) Öğrencilik hakkı, kesin kayıt yaptırıldığında kazanılır. Öğrencilik haklarını kullanmaya 

başlamış olanlar, Atatürk Üniversitesinde uygulanan ve intibak ettirildikleri eğitim-öğretim ve sınav 

yönetmelikleri ile diğer mevzuat hükümlerine tabi olurlar ve diğer öğrencilere verilen haklardan 

yararlanırlar. 

(7) Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans 

Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıranlardan 

ilişikleri kesilen öğrencilere, kayıtlarının silinmesine neden olan dersler dikkate alınarak ilgili 

komisyonlar tarafından yeni bir lisans öğrenimine hazırlık programı hazırlanır. 

(8) Yabancı dil hazırlık sınıfındaki ön lisans ve lisans öğrencilerinden öğrenimleri 

sırasında kaydı silinenlerin intibakları hazırlık sınıfına yapılır. 

(9) Öğrenim gördüğü dönemde zorunlu hazırlık sınıfı uygulanmayan programlardan ilişiği 

kesilen ve mevcut uygulamada zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan programlardaki öğrencilerin, almış 

oldukları dersler ve yeni programa intibakları birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. 

Yapılan bu değerlendirmeden sonra öğrencinin mezun olması için alması gereken ders sayısının 6 

ve altında olması durumunda, öğrenci zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmaz, aksi takdirde 

öğrenci zorunlu hazırlık sınıfı uygulamasına tabi tutulur.  

(10) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın 

öğretim dili tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran 



öğrencilerden yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamayanlar, varsa Atatürk Üniversitesinde 

öğretim dili Türkçe olan programda eğitimine devam ederler. Öğretim dili Türkçe olan bir program 

olmaması halinde bu durum, öğrencilerden alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim 

kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu'na bildirilir. 

(11)  Lisansüstü düzeyde kayıtları silinenlerden Enstitü Müdürlüklerine başvuruda 

bulunan; bilimsel hazırlık, ders aşaması ve yeterlik sınavından başarısızlık nedeniyle ya da seminer 

ve tezini tamamlayamadığı veya tez savunmasında başarısız olduğu için kaydı silinen lisansüstü 

öğrencilerin intibakları yapılarak yıl kaybetmemiş gibi işlem uygulanacaktır. Doktora-sanatta 

yeterlik öğrencilerinden yeterlik sınavına girebilmek için gereken ÜDS belgesi koşulunu 

sağlayamadıklarından yeterlik sınavı öncesi kaydı silinen öğrenciler, Üniversitelerarası Kurul 

Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eş değer sayılan 

sınavlardan birinden 100 üzerinden en az 55 puan veya buna eş değer bir puana sahip olmaları 

halinde intibakları yapılarak yeterlik sınavına alınırlar. Bu öğrenciler için yıl kaybetmemiş gibi 

işlem yapılır. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)  100 üzerinden en az 55 puan 

ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların birinden başarı 

şartını sağlayamayan öğrencilerin ise intibakları yapılır ve bu öğrenciler belirtilen sınavlardan 

birinden en az 55 (ellibeş) puan almaları halinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu öğrenciler için 

intibakını yapıldığı yıl/yarıyıl dikkate alınarak kanuni süreler uygulanır. Bu madde kapsamında 

kayıt yaptıran öğrenciler halen yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. 

 (12) Tıpta Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilenler, 

araştırma görevlisi kadrosuna dönemezler; ancak istemeleri halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü 

programa kayıt olabilirler. 

(13) Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda araştırma görevlisi iken ilişiği kesilenlerin 

bu uygulama esaslarından yararlanmak üzere Atatürk Üniversitesi başvurmaları halinde, Atatürk 

Üniversitesi tarafından eğitim yapacağı anabilim dalı veya bilim dalı bildirilerek 6111 sayılı kanun 

çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu’ndan araştırma görevlisi kadrosu talep edilir ve  kullanım izini 

alınarak ataması yapılır. 

(14) Atatürk Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi'nde tıpta uzmanlık alanlarından kaydı 

silinenlerin, kalan ihtisas süresini ve eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere yıl kaybetmemiş gibi 

intibakları yapılır. 

Kapatılan Programlar 

MADDE 5-  (1) Kapatılan programlardan ilişiği kesilmiş bulunan öğrencilerin başvuruları 

ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir. Bu öğrencilerden; 

a) Normal örgün öğretim öğrencilerinin kayıtları eşdeğer programlara yapılır. 

b) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan programların ikinci öğretim programı olması 

durumunda aynı program Atatürk Üniversitesinde birinci öğretim programı olarak uygulanıyor ise 

öğrencinin intibakı birinci öğretim programına yapılır. 

c) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği birimin Atatürk Üniversitesi 

bünyesinden ayrılmış olması halinde, başvuru ilgili yükseköğretim kurumuna yapılır. 

ç) Formasyona yönelik tezsiz yüksek lisans öğrencilerin kayıtları yapılır, ancak dersler, 

ilgili fakültelerde verilmekte olan formasyon programlarından aldırılır ve kredileri tamamlatılır. 

d) Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği 

kesilenler için; Atatürk Üniversitesinin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte 

veya yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri 

tamamlamaları sağlanır ve bu öğrencilere başarılı olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık 

programların diplomaları verilir. 

e) Eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği lisans programı ile 

eczacılık fakültesi eğitim süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması nedeniyle, bu programlardan 

ilişiği kesilen öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları derslere ait krediler toplam kredi 

yükünden düşülerek Atatürk Üniversitesindeki mevcut programlara intibakları yapılır. 



Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri 

MADDE 6 – (1) Bu uygulama esasları kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt 

yaptıracakları döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretlerini yatırırlar. 

(2) Öğrencilerin ilişiğinin kesilmesinden önceki dönemlere ait ödenmemiş katkı payı / 

öğrenim ücreti borçları talep edilmeyecektir. 

(3) 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. 

Yatay Geçişler 

MADDE 7- (1) Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin 

Erzurum’da bulunduğunu belgeleyenlerin, üniversiteye giriş yılı itibarıyla Atatürk Üniversitesinde 

ilgili programın taban puanını sağlamaları ve bu uygulama esaslarında belirtilen diğer şartları yerine 

getirmeleri halinde yatay geçişleri ilgili birim yönetim kurul kararı ile eşdeğer diploma 

programlarına yapılır. Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılı itibariyle 

öğrenci almaması ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması 

durumunda söz konusu programlar için 2010 yılı ÖSYS taban puanlarına göre işlem yapılır.   

(2) Atatürk Üniversitesinden ayrılan öğrenciler de, ayrıldıkları programa kayıt yaptırıp işi 

veya ikametinin başka bir ilde olduğunu belgelemeleri halinde bu maddenin 1 inci fıkrasında 

belirtilen kapsam ve koşullarda eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. 

(3) Dikey Geçiş Sınavı ile yerleşerek, Atatürk Üniversitesi birimlerinde öğrenim görmekte 

iken lisans programına hazırlık eğitiminden ilişiği kesilen öğrenciler, Dikey Geçiş Puanı dikkate 

alınarak bu maddenin 1 inci fıkrasında yer alan uygulamaya göre diğer yükseköğretim kurumlarına 

yatay geçiş yaparlar. Aynı şartlarda Atatürk Üniversitesine de yatay geçiş yapılabilir. 

(4) Bu uygulama esaslarından yararlanarak dönem öğretim ücretini ödemek suretiyle 

Atatürk Üniversitesine yeniden kayıt yaptıran öğrencilerden, 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. 

(5) Bu uygulama esasları kapsamında yapılacak olan yatay geçiş işlemleri yalnızca 2011-

2012 eğitim öğretim yılı için uygulanır. Bu tarihten sonra yapılacak olan yatay geçiş işlemlerinde 

“Yükseköğretim Kuramlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift 

Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 

hükümleri uygulanır. 

(6) Diğer Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlardan ilişiği kesilen 

öğrencilerden işi veya ikametinin Erzurum’da bulunduğunu belgeleyenler, ilişiğinin kesildiği 

yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkını elde etmeleri durumunda, Atatürk 

Üniversitesinde aynı veya benzer lisansüstü programların bulunması ve ilgili enstitü yönetim 

kurulları tarafından söz konusu programlara kabul edilmeleri halinde yatay geçiş yapabilirler.  

Kesin Kayıtlar 

MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarında yer alan kapsam ve koşullarda kayıt yaptırmaları 

uygun görülen öğrencilere ait bilgiler, Tıp Fakültesi öğrencileri için 05 Eylül 2011, diğer birim 

öğrencileri için ise 15 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili birim web sayfalarında ilan edilir. 

(2) Tıp Fakültesi öğrencilerinin kesin kayıtları 05-09 Eylül 2011 tarihleri arasında, diğer 

birim öğrencilerinin kesin kayıtları ise 15 Eylül – 22 Eylül 2011 tarihleri arasında ilgili birimlerde 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli, enstitülerde ise öğrenci işleri personeli tarafından yapılır.  

(3) Kesin kayıt sırasında öğrencilerden istenecek olan belgeler şunlardır; 

a) İlgili döneme ait katkı payı / öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu,   

b) Lise diplomasının aslı, 

c) DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrenciler ile lisans programına kayıtlı iken önlisans 

diploması alarak ilişiğini kestirenler lise diplomasına ilaveten önlisans diplomasının aslı  



ç)  Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet) 

d)  Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet) 

e) Sağlık Hizmetleri MYO ile diğer birimlere bağlı bazı bölüm/programlara 

başvuranlardan Sağlık Raporu, 

f) Savcılıktan alınacak olan adli sicil kaydı 

g) Yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans diploması, doktora programlarına 

başvuranlar için yüksek lisans diploması. 

 Çeşitli hükümler 

MADDE 9- (1) Birden fazla kurumdan ilişiği kesilmiş olanlar, ilişiklerinin kesilmiş 

olduğu birimlerden yalnızca istedikleri birine başvurabilirler. 

(2) Halen örgün bir önlisans, lisans veya lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin 

Yükseköğretim Kurulu'nun aynı anda başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine 

ilişkin kararı çerçevesinde bu durumdaki öğrencilerin, daha önce ilişiğinin kesildiği üniversiteye 

başvurması ve durumu belirtmesi halinde kaydının yapılmasına ancak halen devam ettiği 

programdan ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra ilgili birimde öğrenime devam 

etmesine izin verilir. 

(3) Sağlık durumu elverişsizliği nedeniyle kaydı silinen ya da kayıt yaptırılmayan 

öğrenciler için ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlem 

dikkate alınır, ÖSYM tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, Atatürk Üniversitesi 

tarafından sağlık raporu istenmeyen benzer bir programa devam imkânı tanınır. Atatürk 

Üniversitesinde benzer bir programın yer almaması halinde öğrencinin yerleştirilme işleminin 

yapılabilmesi için konu Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir. 

(4) Lisans eğitimi sırasında ilişiği kesilen öğrencilerden pedagojik formasyon derslerinden 

başarısız olan veya bu dersleri hiç almayanlar pedagojik formasyon sertifika eğitimine 

başlayamazlar.  

(5) Bu uygulama esaslarından 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. 

(6) Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş 

sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat 

hükümlerine aykırı olmamak şartı ile karar almaya ilgili yönetim kurulları yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 11 - (1) Bu Uygulama Esasları Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 12 - (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 


