6569 SAYILI KANUN'UN

SENATO UYGULAMA ESASLARI
(LİSANS ÖĞRETİMİ İÇİN)
26.11.2014 tarih ve 29187 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Sağlık
Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair 6569 Sayılı Kanunun 28,29 ve 32. Maddeleri ile 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılan hükümler 14.01.2015 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenerek, söz konusu kanunun ilgili
maddelerinin uygulama esasları Üniversitemize iletilmiştir. Söz konusu kanun
maddelerinin Üniversitemiz lisans öğretimi için aşağıda belirtilen şekilde
uygulanmasına karar verilmiştir:
1-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce üniversitemizin
kapatılan programlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayanların,kanunun
yayımlandığı tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, bu
kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici
58. Madde kapsamında eşdeğer bir programa intibakları yapılır. Bu öğrencilerin
intibaklarının yapılacağı eşdeğer programlar belirlenirken, kapatılan programa
yerleştiği puan türü esas alınır. Kapatılan programa yerleştirildiği yıl temel alınıp
yapılacak değerlendirme neticesinde İTÜ’de yerleştirilebileceği eşdeğer bir program
olmadığı tespit edilenler, Yükseköğretim Kuruluna bildirilerek, Yükseköğretim
Kurulunca uygun görülen programlara yerleştirilir.
2-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce üniversitemizdeki bir
programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin, kanunun yayımlandığı
tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde, yerleşmiş olmasına
rağmen kayıt yaptırmadığı programa kayıtları yapılır.
3-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce terör suçu hariç,
ilişiği kesilen, kendi isteği ile ilişiğini kesen veya ilişik kesme tarihinden sonra
hüküm giyen öğrenciler bu kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim
Kanuna eklenen Geçici 68. Madde kapsamında kanunun yayımlandığı tarihten
itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde ilişiğinin kesildiği programa
kayıtları yapılır.
4-6569 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 68. Madde
uyarınca anılan maddede belirtilen sürede mücbir sebeplerle başvuramayanlar
mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren, durumunu belgeleyen ilgili
kurumlardan alınmış resmi yazı ile bir ay içinde başvurmaları halinde başvuruları
ilgili kurullarca değerlendirilir
5-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce Üniversitemizden
ilişiği kesildikten sonra TC vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu
statüsüne geçmiş kişilerin, vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış
yargı kararı olmaması durumunda (ilgili resmi kurumlardan üniversitemize kayıt

yaptırmasına engel bir halleri olmadığına ilişkin belge ibraz etmeleri halinde) 2547
Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun geçici 68. Maddesi hükümlerinden, 6569 Sayılı
Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren beş ay içerisinde başvurmaları halinde ilişiği
kesildiği programa intibakları yapılır.
6-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce Uluslararası Ortak
Lisans Programlarına (UOLP) kayıtlı olan öğrencilerden her ne sebeple olursa
olsun kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilerek öğrencilikleri sona erenlerin
kanunun yayımlandığı tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde
adı geçen kanunla ilgili işlemleri yürütülür. Bu durumdaki öğrencilerden
yurtdışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeni ile ortak programa devam
edemeyecek olanlar, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren beş ay içinde
başvuruda bulunmaları halinde eşdeğer bir programa devam ederler. Eşdeğer bir
program bulunmaması halinde, bu öğrencilerin durumlarının Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına bildirilerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek karara göre
işlemleri yapılır.
7-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce üniversitemizdeki
lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılanlarında 6569 Sayılı
Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 68.
Madde kapsamından kanunun yayımlandığı tarihten itibaren beş ay içinde
başvuruda bulunmaları halinde önlisans diploması aldığı lisans programına kayıtları
yapılır.
8-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 68. Maddesinden yararlanarak kayıt
yaptırıp (bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversitemize DGS ile kayıt
yaptırıp, intibak programında iken ilişiği kesilenler dahil) işi veya ikametinin başka bir
ilde bulunduğunu belgeleyenler, geçiş yapmak istediği üniversitelerdeki diploma
programlarına yatay geçiş yapabilirler.
Üniversitemize anılan kanundan yararlanmak üzere bu yönde yapılacak yatay geçiş
başvuruları kabul edilmez
9-6569 Sayılı Kanundan yararlanarak Üniversitemizde öğrenci statüsü kazananlar
başvurmaları halinde açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki diploma
programlarına yatay geçiş yapabilirler.
10-6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı 26.11.2014 tarihinden önce üniversitemizdeki
lisans programlarında kayıtlı iken herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve halen
başka bir örgün programa kayıtlı olan öğrencilerin, kayıtlı oldukları programdan
kayıtlarını sildirdiklerini gösterir belge ile kanunun yayımlandığı tarihten itibaren
beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde kayıtları yapılır.
11a) 6569 Sayılı Kanunun yayımından önce üniversitemizin öğretim dili tamamen
Türkçe olan programlarından birinde öğretim görmekte iken üniversitemiz ile
ilişiği kesilip bu kanun kapsamında tekrar yükseköğretim öğrencisi olma hakkı

tanınanların üniversitemiz programları için başvuruları esnasında ön görülen
yabancı dil koşulunu sağlayamamaları halinde, 15.09.2016 tarihine kadar
senatonun kabul ettiği yabancı dil sınavlarından birisinden üniversitemizce
kabul edilen asgari başarı puanını sağlamış olduğunu belgeleyenlerin kayıtları
bu belgenin getirildiği tarihten sonraki ilk yarıyılda yapılır. Belirtilen şekilde
yabancı dil yeterlilik koşulunu sağlayamayanların durumları,kendilerinden
alınacak beş tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek
üzere Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.
b) Öğretim dili Türkçe olan programlarından ilişiği kesilen ve bu kanundan
yararlanarak yeniden kayıt yaptırma hakkı kazananlardan, mezun olması için
alması gereken ders sayısı 6 (altı) ve daha az olanlara bu maddenin a)
bendinde belirtilen hükümler uygulanmaz.
12-Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ile ilgili işlemler, 2547 Sayılı Kanunun
46. Maddesi ile diğer ilgili maddeleri, Bakanlar Kurulu Kararları ve Yüksek Öğretim
Kurulu Başkanlığınca yapılacak düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
göre yürütülür.
13-26.11.2014 tarihi itibari ile kayıtlı lisans öğrencilerinin 2547 Sayılı Kanunun 44.
maddesinde belirtilen azami süreleri hesaplanırken daha önceki öğrenim süreleri
dikkate alınmaz. Bu öğrencilerin azami süreleri 26.11.2014 tarihinden itibaren
başlatılır.
14-6569 Sayılı Kanundan yararlanarak üniversitemize kayıt olan öğrenciler için 2547
Sayılı Kanunun 44. Maddesinde belirtilen azami süreler kayıt tarihlerinden itibaren
başlar.
15-26.11.2014 tarihi itibari ile kayıtlı mühendislik tamamlama programı öğrencilerinin
azami süreleri hesaplanırken daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. Bu
öğrencilerin azami süreleri 26.11.2014 tarihinden itibaren başlatılır, azami süreleri
iki yıldır.
16-6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa
eklenen geçici 68.Maddesi hükümlerinden;
a) Anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yandal
programlarından ilişiği kesilenler,
b) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesi ile okuldan ilişiği
kesilenler
yararlanamazlar.
c) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından
ilişiği kesilen öğrenciler de çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramazlar.
17- Üniversitemizden devri yapılan programlardan 6569 Sayılı Kanunun yayımlandığı
26.11.2014 tarihinden önce ilişiği kesilenlerin işlemleri, programların devredildiği

üniversitelerce yapılır. Bu kişilerin üniversitemize yapmış olduğu başvurular
değerlendirmeye alınmaz.

6569 Sayılı Kanunla değiştirilen2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesinin
uygulanmasına ilişkin esaslar
18-Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami iki yıldır.
a) Yabancı dil hazırlık eğitimini iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan
öğrencilerin ilişiği kesilir.
b) Lisans programlarının yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrencilerin
talep etmeleri durumunda bir defaya mahsus olmak üzere Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla,
öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt
yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili
Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.
19-Öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi yıldır.
20a) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
b) Ancak ilgili fakülte kurulu ve İTÜ senatosunun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
21a) Lisans öğretimi için öngörülen azami süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan
mezun olabilmek için İTU lisans eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan son
sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş
ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan
öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı
tanınır.
b) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer
not aldıkları halde, başarılı sayılabilmeleri için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not
ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not
ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı tanınır.
c) Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

d) a) ve b) fıkrası gereğince sınırsız sınav hakkı tanınan öğrenciler, üst üste veya
aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı sınavlara hiç girmemeleri halinde,
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
e) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav
hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(Bu esaslar İTÜ Senatosunun 04.06.2015 günlü ve 613 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.)

