İTÜ Senatosu’nun 20.01.2012 Günlü ve 550 Sayılı Toplantısında Karar Alınmıştır.
Bilindiği üzere 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 25 Şubat 2011 Tarih ve 27857
Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile
2547 sayılı Kanun’un 44. ve 46. Maddelerinde değişikliğe gidilmiş, Kanun metnine geçici
madde (58. Madde) eklenerek öğrenci affı hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 6111 sayılı
Kanunun 171,172 ve 173 üncü maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Yükseköğretim
Genel Kurulu’nun 07.07.2011 tarihli toplantısında alınan 2011.15.813 sayılı kararda,
25/08/2011 tarih ve 2011.17.937 sayılı Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca
Yükseköğretim Yürütme Kuruluna verilen yetkiyle 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında alınan kararların bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.
1- Bu kararın A-c maddesinin 15. Fıkrasının b bendinde “2011-2012 eğitim-öğretim
yılında ilgili program için belirlenen kontenjanın % 5’inden ve her koşulda beşten az
olmamak üzere yatay geçiş kontenjanlarının ve geçiş işlemlerinin üniversite senatosu
tarafından belirlenmesine ve bu kontenjanlara göre yatay geçiş başvuru taleplerinin
yeniden değerlendirilmesine,” hükmüne yer verilmiştir. 6111 Sayılı Kanun’un öğrenci
affına yönelik Üniversitemiz Uygulama Esasları’nın Genel Hükümleri’nin 13.
Maddesine göre “Bu kanundan yararlanarak Üniversitemiz’e yeniden kayıt
yaptıranlardan, işi veya ikametinin başka bir ilde olduğunu belgeleyenler, üniversiteye
giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet
ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde,
ikamet ettikleri ildeki üniversitelerin eşdeğer programlarına yatay geçiş yapabilirler.
Ancak, Üniversitemize anılan kanundan yararlanmak üzere bu yönde yapılacak yatay
geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir. “ Anılan hükümde Üniversitemiz tarafından
herhangi bir değişiklik yapılması yoluna gidilmeyecektir. Yatay geçiş başvuru
talepleri kesinlikle yeniden değerlendirilmeyecektir.
2- Aynı kararların 17. Maddesi “Yükseköğretim kuramlarına Dikey Geçiş Sınavı ile
yerleştirilenlerden, kayıt yaptırmayanların veya intibak programından ilişiği kesilen
öğrencilerin, Dikey Geçiş Puanı dikkate alınarak 15. maddedeki uygulamaya göre
diğer yükseköğretim kuramlarına geçiş yapabilmesine,” şeklinde değiştirilmiştir. Buna
göre: dikey geçiş sınavı ile Üniversitemize hiç kayıt yaptırmayan adaylara, bu
esasların yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün süreyle başvuru hakkı
tanınacaktır.

3- Kararların 21. Maddesi ile “22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kural
toplantısında aynı anda iki lisansüstü eğitim yapılamaz kararının iptal edildiği ve
öğrencilerin iki lisansüstü programa devam edebilmesine izin verildiği dikkate
alınarak “ Halen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerden 6111 sayılı Kanun
uyarınca başka bir lisansüstü programa kayıt yaptıranların söz konusu lisansüstü
programlarda aynı anda eğitime devam edebileceğine” hükmü getirilmiştir. 6111
Sayılı Kanun’un öğrenci affına yönelik Üniversitemiz Uygulama Esasları’nın Lisans
Üstü Programlara ait 7. Maddesine göre “Bu kanundan yararlanarak yeniden kayıt
yaptırma hakkı kazanan adaylardan halen bir lisansüstü programa kayıtlı olanların
ilişiklerinin kesildiği programa başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulu kararı ile
aynı anda iki lisansüstü programda öğrenci alınamayacağına ilişkin kararı
çerçevesinde, sadece kayıtları yapılır. Ancak halen devam ettiği programdan
ayrıldığını veya mezun olduğunu belgeledikten sonra öğrenimlerine devam etmesine
izin verilir.” 6111 Sayılı Kanun’dan yararlanarak öğrencilik hakkı kazanan ve halen
iki ayrı lisansüstü programa kayıtlı olan öğrencilerimizin durumlarında akademik
gerekçelerle herhangi bir değişiklik yapılmayacak, öncelikle halen devam ettiği
programdan mezun olması veya ayrılması beklenecektir. Sonrasında diğer
lisansüstü programa devam etmesine izin verilecektir.

4- Kararların 24. Maddesinde “Öğrenim gördüğü dönemde zorunlu hazırlık sınıfı
uygulanmayan programlardan ilişiği kesilen, yerleşen ama kayıt yaptırmayan
öğrencilerin mevcut uygulamada zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan programlardaki
öğrencilere uygulanacak hazırlık sınıfı eğitiminin isteğe bağlı olmasına,” şeklinde
düzenlemeye gidilmiştir. 6111 Sayılı Kanun’un öğrenci affına yönelik Üniversitemiz
Uygulama Esasları’nın Lisans Programlarına ait 7. Maddesine göre “Öğrenci alımı
durdurulan ve öğretimi devam etmeyen programı kazandığı halde kayıtlarını
yaptırmayan adaylardan bu kanundan yararlanmak suretiyle yeniden kayıt hakkı
kazananların intibakı, Üniversitemiz tarafından eşdeğer bir programa İngilizce
yeterlilik koşulunu sağladıklarını 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar (yaz
okulu dahil olmak üzere) belgelemeleri durumunda yapılır.” Anılan hükümde
Üniversitemiz tarafından herhangi bir değişiklik yapılması yoluna gidilmeyecektir.
Üniversitemiz Lisans programlarından her ne sebeple olsun ilişiği kesilen veya
yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylara Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Okulu’na bir kez daha kayıt yaptırma hakkı verilmeyecektir. Bu durumda olan
adayların Üniversitemiz öğretim dilinin % 30 İngilizce ve % 100 İngilizce olması
nedeniyle, İngilizce yeterlik koşulunu sağladığını, belgelendirmesi zorunludur.

