SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
6111 SAYILI KANUNUN YÜKSEKÖĞRETİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA
ESASLARI (YENİ)
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu düzenlemenin amacı, 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6111 Sayılı Kanunun 171, 172 ve 173. maddeleri ve konu ile ilgili olarak 07.07.2011 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ve bu kararda yapılan değişiklikler ile ilgili 03.11.2011 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ve muhtelif tarihlerde, (19.07.2011, 20.07.2011, 19.08.2011, 22.08.2011,
22.09.2011, 30.09.2011 ve 24.11.2011), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan genelgeler
doğrultusunda, Üniversitemizde uygulama esaslarını yeniden belirlemektir.
Öğrenime Geri Dönme
Madde 2a) Üniversitemizin yabancı dil ve mesleki hazırlık sınıfları dâhil bütün sınıflarında intibak, ön lisans,
lisans tamamlama, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 25 Şubat 2011 tarihine kadar, terör
suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde
kayıt yaptırmayanlar 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde öğrenimlerine tekrar başlayabilirler.
25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvurmayan ancak raporlu olup bu durumu belgeleyenler 25 Ağustos 2011
tarihine kadar başvurabilirler. 25 Şubat 2011 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden
iki ay içinde başvurabilirler. İlişik kesme tarihinden sonra, terör suçu hariç hüküm giymiş olan veya halen
tutuklu bulunan öğrenciler de 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvurmaları halinde öğrenimlerine
başlayabilirler. 6111 Sayılı Kanundan, ilişik kesme tarihinden sonra Türk vatandaşlığından çıkan/çıkarılan ve
yabancı uyruklu statüsüne geçmiş olanlardan hakkında yargı kararı bulunmayanlar, lisans programlarından ön
lisans diploması alarak ayrılmış olanlar ve uluslararası ortak lisans programlarından (UOLP) ilişiği kesilen
öğrenciler de yararlanırlar.
b) Yandal ve çift anadal programlarından ilişiği kesilenler ile hukuken geçersiz yollarla kayıt yaptırdığı
için ilişiği kesilmiş olanlar bu kanundan yararlanamazlar. Geçmiş dönemlerde “özel öğrenci” statüsünde
lisansüstü programlara kabul edilmiş olanlar bu kanundan yararlanamazlar.
c) 5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanarak öğrenime dönmüş ve halen sınav hakkı kullananlar, sınav
haklarını kullanmaya devam ederler ve 6111 Sayılı Kanun doğrultusunda öğrencilik statüsü kazanırlar. Sınav
hakkı tanınmamış öğrenciler de yine 6111 Sayılı Kanun doğrultusunda öğrencilik statüsü kazanır.
d) Üniversitemizden ayrılarak başka üniversiteler (Niğde, Aksaray, Mersin, Karaman) bünyesine geçmiş
programlardan ilişiği kesilenler yeni üniversitelerine başvururlar. Bu öğrencilerin diplomaları da yeni
üniversiteleri tarafından verilir.
e) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda bir lisans ve bir ön lisans programına devam edilebilir. Aynı
anda bir örgün lisans programı ile kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim veya uzaktan öğretim lisans
programına birlikte devam edilebilir. Benzer şekilde, aynı anda bir örgün ön lisans programı ile kontenjan
sınırlaması olmayan açık öğretim veya uzaktan öğretim önlisans programına birlikte devam edilebilir. Yine, iki
lisansüstü programa aynı anda devam edilebilir.
Ancak, aynı anda iki lisans veya iki önlisans programına (örgün, kontenjan sınırlaması olan açık öğretim
veya uzaktan eğitim) devam edilemez. 6111 sayılı kanundan faydalanarak üniversitemize kayıt yaptıran bu
durumdaki öğrenciler halen devam etmekte oldukları programdan ayrıldıklarını veya mezun olduklarını
belgeledikten sonra üniversitemizde öğrenimlerine devam ederler.
f) Sağlık durumunun elverişsizliği nedeniyle kaydı yapılmayan veya kaydı silinen öğrenciler, ÖSYM
tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, Üniversitemizde sağlık raporu istenmeyen benzer bir
programa yerleştirilirler.
g) Eğitim Enstitüleri veya iki yıllık ebelik, hemşirelik gibi kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan ön
lisans programlardan ilişiği kesilenler, Üniversitemizdeki bu programlar ile ilgili dört yıllık lisans programlarına
yerleştirilirler ve eksik kredilerini tamamladıkları takdirde ön lisans diploması alırlar.
h) Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan ikinci öğretim programlarından ilişiği kesilenler aynı
programın varsa Üniversitemizdeki birinci öğretim programına yerleştirilirler.
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i) Dört yıldan beş yıla çıkarılan ortaöğretim alan öğretmenliği programlarında intibaklar mevcut duruma
göre yapılır.
j) Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya ilişiği
kesilen öğrenciler Üniversitemizdeki eşdeğer bir programa yerleştirilirler.
k) Uluslararası ortak lisans programlarından (UOLP) yurt dışındaki üniversite tarafından ilişiği kesilenler
Üniversitemizdeki eşdeğer bir programa yerleştirilirler.
l) Öğrencilerin eşdeğer veya benzer programlara yerleştirme işlemleri, aynı birim
(fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu) bünyesindeki programlar için ilgili yönetim kurulu
kararı ile diğer durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.
m) Tıpta Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilen ve 6111 Sayılı Kanundan
faydalanarak öğrenimlerine geri dönenler, araştırma görevlisi kadrolarına geri dönemezler. Tıpta Uzmanlık
Sınavı (TUS) sonucunda Araştırma Görevlisi iken ilişiği kesilenlere ise kadro kullanım izni verilmesi için
Yükseköğretim Kurulu’na başvurulabilir.
İntibak İşlemleri
Madde 3a) Fakültelerin/Konservatuvarın/Yüksekokulların/Meslek Yüksekokullarının her bölümü/programı ve
Enstitülerin her anabilim dalı için bir intibak komisyonu kurularak 6111 Sayılı Kanunundan faydalanan
öğrencilerin intibak işlemleri bu kurullarca yürütülür. Her öğrenci için Kanundan ne şekilde yararlanacağı, nasıl
intibak ettirildiği, hangi dersleri alacağı, devam koşulları ve eğitim-öğretim süresi gibi bilgiler içeren bir intibak
formu hazırlanır. İntibak komisyonlarınca imzalanan bu formlar öğrenci, öğrenci danışmanı, bölüm başkanlığı ve
ilgili öğrenci işleri bürosu tarafından saklanır. İntibak ile ilgili işlemler, ilgili yönetim kurullarınca en geç 16
Eylül 2011 tarihine kadar kararlaştırılarak kesinleşir.
b) 6111 Sayılı Kanundan faydalanarak öğrenciliğe tekrar intibak ettirilenlerden, 1999-2000 eğitim
öğretim yılı ve önceki yıllarda okumuş olanların almış oldukları yüzlük sistemdeki notlar, Selçuk Üniversitesi
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen sınırlara göre harf notlarına dönüştürülür.
c) Öğretim dili Türkçe olan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm ve programlara 6111
Sayılı Kanundan yararlanarak dönen öğrencilerden, Üniversiteye daha önce kaydolduğu yıl itibarıyla zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfı olmayanlar, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Ancak bu öğrenciler isteğe
bağlı olarak hazırlık sınıfına devam edebilirler. Bu öğrencilerden yabancı dil yeterlik şartını sağlamayanlar,
bölümlerinde yabancı dilde verilen dersleri alamazlar.
d) 6111 Sayılı Kanundan faydalanarak öğrenime dönen yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinden, daha
önce hazırlık sınıfına hiç devam etmeyenler 2011-2012 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına kayıtlarını
yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Yabancı dil hazırlık sınıfına daha önce en az bir tam yıl devam edenler
2011-2012 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılında birinci sınıfa ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam
ederler. Bu öğrencilerden yabancı dil yeterlik şartını sağlamayanlar, bölümlerinde yabancı dilde verilen dersleri
alamazlar.
e) Öğrenim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili tamamen
yabancı dil veya an az % 30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran ve yabancı dil yeterlik koşulunu
sağlayamayan öğrenciler, öğrenimlerine varsa öğretim dili Türkçe olan programda devam ederler. Öğretim dili
Türkçe olan programın olmaması durumunda öğrenciden alınacak 5 tercihle beraber yeni bir programa
yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na başvurulur.
Yatay Geçiş
Madde 4a) 6111 Sayılı Kanundan faydalanarak bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt yaptıranlardan, işi veya
ikametinin Konya veya Selçuk Üniversitesi bünyesindeki birimlerin bulunduğu il ve ilçelerde olduğunu
belgeleyenler, giriş yılı itibarıyla geçmek istedikleri programın taban puanını sağlamaları halinde kontenjan
sınırlaması olmaksızın üniversitemize yatay geçiş yapabilirler. Bu yatay geçiş işlemleri, dikey geçiş sınavı ile
yerleştirilenlerden kayıt yaptırmayanların veya intibak programlarından ilişiği kesilen dikey geçiş öğrencilerine
de, dikey geçiş puanı dikkate alınarak uygulanır. İlgili Enstitü ve Anabilim dalı Kurullarınca uygun bulunan
lisansüstü öğrenciler de bu maddeden yararlanarak Üniversitemize yatay geçiş yapabilirler.
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b) Bu yatay geçiş işlemleri sadece 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, akademik takvimde Güz ve Bahar
yarıyılları için belirtilen mazeretli geç kayıt süreleri içinde yapılır.
c) Öğrencinin geçmek istediği programın giriş yılı itibarıyla öğrenci almaması ve daha sonra almaya
başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda 2010 yılı ÖSYS taban puanına göre işlem yapılır. Bu
durumlarda, öğrencinin değil programların taban puanları kıyaslanır.
d) 6111 sayılı Kanundan faydalanarak Üniversitemize kayıt yaptıranlardan işi veya ikametinin bulunduğu
yerlerdeki başka üniversitelere geçmek isteyen öğrenciler için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.
Öğrenime devam etmeyip yatay geçiş yapacak olanlardan katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.
Azami Eğitim-Öğretim Süresi
Madde 5a) Azami eğitim-öğretim süresi, bir yıl süreli yabancı dil veya mesleki hazırlık sınıfı hariç, ön lisans
programları için dört yıl, lisans programları için yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren
programlar için (Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakülteleri) dokuz yıldır.
Azami eğitim-öğretim süresi, yüksek lisans programları için üç yıl, doktora programları için ise altı yıldır.
b) Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler ve mesleki hazırlık sınıfı için verilen ek süreler azami eğitim
öğretim süresinden sayılır. Ancak yabancı dil hazırlık sınıfı için verilen ek süreler azami eğitim öğretim
süresinden sayılmaz.
c) Azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrencilerin öğrencilik statüleri devam eder ve dönem katkı
payı veya öğrenim ücretini ödeyerek ders yükümlülükleri dışındaki diğer öğrencilik haklarından
yararlanmaksızın öğrenimlerine devam edebilirler.
d) 2010-2011 ve 2011-2012 eğitim öğretim yılları sonunda, 6111 Sayılı Kanundan önceki mevzuat
doğrultusunda azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrencilere tanınan ek sınavlar 2011-2012 ve 2012-2013
yıllarında da yapılacak, ilişik kesme hariç diğer hükümler aynen uygulanacaktır. Öğrenciler ek sınav haklarını
sadece bir defaya mahsus kullanabileceklerdir.
Öğrenim Ücreti
Madde 6a) Öğrenim sürelerine veya ders tekrarlarına bakılmaksızın bütün öğrencilerden sadece Bakanlar
Kurulu’nun belirlediği miktarlarda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti alınacaktır.
b) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin fazladan alınmış
miktarları öğrencilerin bildirdikleri banka hesap numaralarına geri ödenecektir.
c) Katkı payı veya öğrenim ücretlerini dönem başlarında ve belirlenen süreler içerisinde ödemeyenler ve
mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler o dönem için ders kaydı yaptıramazlar ve öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu öğrencilere öğrenci belgesi ve kimlik verilmez ve Üniversitemizin sağlık
hizmetlerinden yararlanamazlar. Ayrıca durum ilgili askerlik şubesine bildirilir. Bu dönemler öğrenim süresine
sayılır.
d) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari dersleri alan ve
tümünden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrenciler arasında dönem sonu itibarıyla yapılacak başarı
sıralamasına göre ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim
öğrencilerinin katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler. Aynı durumdaki birinci öğretim öğrencileri de bir sonraki
dönemde ödemeleri gereken katkı payının yarısını öderler. Bu uygulama sadece ön lisans ve lisans programlarını
kapsar. Yıl sistemi uygulanan programlarda bu hesaplama yıl sonunda ve yıllık olarak yapılır. Azami eğitimöğretim süresini doldurmuş bulunan veya önceki dönemlerden başarısız dersi bulunan öğrenciler
değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmede ilk yüzde ona giren bir öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip
ve şartları sağlayan öğrenciler de bu uygulamadan yararlanır. Bu uygulama bir önceki dönem/yıl başarısı
sıralamasına göre 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında başlar.
e) 6111 Sayılı Kanundan yararlanan öğrencilerden (2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitime
başlayanlar hariç) katkı payı veya öğrenim ücreti 2011-2012 güz yarıyılından itibaren alınmaya başlanacak,
öncesi için herhangi bir ücret alınmayacaktır.
f) 2011-2012 eğitim-öğretim yılı öncesi dönemlerden birikmiş katkı payı veya öğrenim ücreti borcu
bulunan öğrencilerden bu borçlar 2011-2012 güz dönemi başlangıcında tahsil edilir.
g) 6111 Sayılı Kanun ile öngörülen hallerde öğrencilerden kredi başına katkı payı uygulamasına 20142015 eğitim-öğretim yılında başlanacaktır.
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h) 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti, 26 Ağustos 2011
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2011/2174 sayılı kararı ekinde verilen tablodaki
miktarlar göz önüne alınarak ve burada belirtilmeyen hususlarda ilgili karar hükümleri doğrultusunda tahsil
edilir. *
Çeşitli Hükümler
Madde 7- 6111 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, hem birinci hem de ikinci öğretimde
katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmamak, ders kaydı yaptırmamak, başarısızlık veya devamsızlık nedeniyle
ilişik kesilmeyecektir.
Madde 8- Tamamen yabancı dille veya en az % 30 yabancı dille karma eğitim yapılan bölümlerde
öğrenciler yabancı dil yeterliliğini sağlayana kadar bölümlerinde eğitime başlayamazlar. Özel yetenek sınavı ile
öğrenci alınan ve mesleki hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olana kadar
birinci sınıfta eğitime başlayamazlar.
Son hükümler
Madde 9- Bu Uygulama Esasları içerisinde belirtilmeyen hususlarda, 6111 Sayılı Kanun, ilgili
Yükseköğretim Genel Kurul Kararları ve Selçuk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hükümleri
doğrultusunda ilgili Yönetim Kurulları yetkilidir.
Madde 10- Bu Uygulama Esasları Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22.12.2011 tarihli
toplantısında alınan 2011/21-19 Sayılı Karar ile çıkarılmıştır.
Madde 11- Bu Uygulama Esaslarını Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
* 17/02/2012 tarih, 2012/03-28 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile (madde 6 ) yeniden
düzenlendi.
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