T.C
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
18 MAYIS 2018 TARİH VE 30425 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI AF KANUNUNDAN
YARARLANMAK İSTEYENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

A- Başvuru Yapabilecekler ve Başvuru Yeri
1- 7143 Sayılı Af Kanunundan 18 Mayıs 2018 tarihinden önce terör suçu hariç her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvurabilirler.
2- Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların,
terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu
maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.
3- Üniversitemizin herhangi bir önlisans, lisans, lisansüstü programını kazandıkları halde
kesin kaydını yaptırmayanlar da başvuru yapabilirler.
4- Başvurular, ilgili birime başvuru için istenen belgelerle birlikte dilekçe ile bizzat veya
posta yolu ile yapılacaktır. (Ek-1)
5- Posta ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur.
Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
6- T.C vatandaşlığından çıkmış ya da çıkarılmış olan ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş
kişilerden vatandaşlık haklarının kullanılmasına engel bir durumu olmadığını
belgeleyenler başvuru yapabilirler.
7- Dört yıllık lisans programında okurken önlisans diploması alarak ayrılan öğrenciler aynı
programa kayıt yaptırabilirler.
8- Başvuru süresi içinde mücbir sebeple başvuramayanların, belgelendirmeleri kaydıyla
mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile
başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine
kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilirler.
9- Aynı anda aynı seviyede iki örgün önlisans veya lisans ile tezsiz yüksek lisans hariç
aynı anda iki lisansüstü programa kayıt yapılamayacağından, bu durumda olan
öğrenciler sadece bir programa başvuru yapabilirler.
10- Başvuru için istenen belgeler:
a. Lise Diploması (Lisansüstü öğrenciler hariç okullarından geri alanlar)
b. Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için)
c.

ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi

d. Savcılıklardan veya e-devletten alınacak sabıka kaydı
e. 3 adet fotoğraf
f.

Dilekçe (Ek-1)

B- Başvuru Yapamayacaklar:

1. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği
kesilenler başvuru yapamazlar.

2. Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler
başvuru yapamazlar.

3. Anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal veya yandal programından
ilişiği kesilen öğrenciler başvuru yapamazlar.

4. Çift anadal programından ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal programı için başvuru
yapamazlar.
C- Bölümü Kapatılan veya Öğrenci Alımı Durdurulan Programlar:

1. Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik, Hemşirelik programından ilişiği
kesilenler, Sağlık Bilimleri Fakültesinden eksik derslerini tamamlayarak mezuniyet
şartlarını sağlamaları durumunda diplomaları Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu tarafından düzenlenecektir.

2. Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan ilişiği kesilenler eksik
derslerini ilgili fakültelerde tamamlayarak mezuniyet şartlarını sağlamaları durumunda
diplomaları ilgili yüksekokul tarafından düzenlenecektir.

3. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan
öğretim programı öğrencileri aynı birimde eşdeğer program varsa ilgili birimin yönetim
kurulu kararı ile öğrencinin tercihi doğrultusunda eşdeğer programa kaydı yapılacaktır.

4. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan
öğretim programından ilişiği kesilenlerin aynı birim içinde eşdeğer programın
bulunmaması durumunda Üniversite içerisindeki eşdeğer programa yerleştirilmek üzere
öğrenciden en fazla beş (5) adet tercih alınarak Üniversitemiz Senatosuna sunulmak
üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. (Ek-2)

5. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan birinci öğretim ve uzaktan öğretim
programından ilişiği kesilenlerin

Üniversite içerisinde eşdeğer bir programın

bulunmaması durumunda, diğer üniversitelere yerleştirilmek üzere öğrenciden en fazla
beş (5) adet tercih alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. (Ek-3)

6. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ikinci öğretim programından ilişiği kesilenlerin
Üniversite içerisinde eşdeğer bir programın bulunmaması durumunda, üniversiteye giriş
yılı itibariyle geçmek istediği üniversitedeki ikinci öğretim programının taban puanını
sağlamaları şartıyla, kontenjan sınırlaması bulunmadığından, geçmek istedikleri
üniversiteye başvuru kendileri tarafından yapılacaktır.

D- 667 Sayılı KHK İle Yerleşenler:

1. Üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran veya kayıt yaptırdıktan sonra ilişiği kesilenler
yerleştirildikleri akademik birime başvuru yapacaklardır.

2. Üniversitemize yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayanlar, (yatay geçişle başvuranlar
hariç) yerleştirildikleri akademik birime başvuru yapacaklardır.

3. Öğrenciler ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Burslu öğrencilerin
bursları devam etmeyecektir.
E- İntibak:

1. Akademik birimlerimiz, af kanunundan yararlanacak her öğrencinin sorumlu tutulacağı
müfredatı ve bu müfredata intibakının nasıl yapılacağı, müfredat değişikliği durumunda
daha önce başarılı oldukları, alamadıkları veya başarısız oldukları derslerin yeni
müfredatta hangi derse karşılık geldiği, hangi döneme intibakının yapılacağı vb.
işlemleri değerlendirmek üzere af intibak komisyonları kurarlar.

2. Müfredat değişikliğinde, mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredileri (önlisans:
120, Lisans: 240, Tıp: 360, Tezsiz Yüksek lisans: 90, Tezli Yüksek lisans: 120, Doktora:
240) dikkate alınacaktır.

3. Müfredat değişikliğinde, öğrencilerin eski müfredatlarında yer alan ve başarılı oldukları
derslerin, yeni müfredatlarındaki hangi eşdeğer derse bağlanacağı af komisyonunca
belirlenir. Öğrencilerin başarılı oldukları ders zorunlu ise ve eşdeğer zorunlu ders
karşılığı yoksa yeni müfredattaki seçmeli ders havuzuna bağlanacaktır.

4. Aftan yararlanan tüm öğrencilerin not sistemi güncel olarak uygulanan not sistemi
olacaktır.

5. Tıp Fakültesi hariç 50 ve 60 not geçme sistemine tabi iken ilişiği kesilen önlisans ve
lisans öğrencilerinin başarılı oldukları derslerinin sayısal not ortalamalarının harf notuna
dönüşümleri “Celal Bayar Üniversitesine İlk Defa Kayıt Yaptıran Öğrenciler İle Kurum
İçi veya Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Daha Önce Alarak Başarılı
Oldukları Derslerin Transferine İlişkin Esaslar”ın 4/c maddesinde belirtilen “50 Başarı
puanına göre” tablosunda yer alan harf notlarına çevrilecektir.

6. Lisansüstü programlarda, yüksek lisans için 65, doktora için 70 geçme notuna tabi iken
ilişiği kesilen öğrencilerin başarılı oldukları derslerinin sayısal not ortalamalarının harf
notuna dönüşümleri, 11/05/2008 tarih ve 26873 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 9/2-maddesinin
“a ve b” bentlerinde belirtilen düzeylere ilişkin tabloda yer alan harf notlarına
çevrilecektir.

7. Harf notu girişi “UBS /Not düzenleme yönetici/Harf not” kısmından yapılacaktır.
F- Geçişler:

1. İşi veya ikameti nedeniyle ya da ek madde-1 kapsamında öğrenci alımları, 2018
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda yer alan Üniversitemizdeki mevcut
programlar için yapılacaktır. Söz konusu kılavuzda yer almayan programlara öğrenci
alımı yapılmayacaktır.

2. Öğrencinin başvuru yapacağı programın, üniversiteye giriş yılı itibari ile öğrenci almaya

başlamış olması ve öğrencinin bu programın giriş yılı itibari ile taban puanını sağlamış
olması gerekir.

3. Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye giriş yılından önce öğrenci almaya
başlamış olması fakat daha sonra belli aralıklarla öğrenci alımı durdurulmuş ancak 2018
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda tekrar öğrenci almaya başlamış
olması durumunda, karşılaştırmada programın 2017 ÖSYS veya en son öğrenci aldığı
yıldaki taban puanı esas alınacaktır.

4. Başarı sıralaması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları
Arasında Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesinin 15. Maddesine göre
yapılacaktır.

5. İşi veya ikameti nedeniyle geçişlerde kontenjan, her bir birinci öğretim, ikinci öğretim ve
uzaktan öğretim lisans, önlisans programı güz ve bahar yarıyılları için 1(bir)‘ dir. Bu
kapsamda başvurular güz yarıyılı için son başvuru 18 Eylül 2018, bahar yarıyılı için son
başvuru 25 Ocak 2019 tarihlerine kadar ilgili birime yapılır.

6. Öğrenci
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durdurulan
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öğretim

programlarından

üniversitemizdeki ikinci öğretim programlarına yapılacak başvurularda kontenjan
sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, öğrencinin üniversiteye giriş yılı itibari ile geçiş
yapmak istediği programın taban puanını sağlaması gerekir.

7. Türkçe eğitim veren programlardan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan
programlara yapılacak geçişlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olmak
gerekir.

8. Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, işi ya da ikameti nedeniyle geçiş yapmak için
başvurularını ilgili enstitü müdürlüğüne yapacaklardır. Söz konusu öğrencilerin
değerlendirme işlemi ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

9. Başvuru için istenen belgeler:
a) Dilekçe
b) İkâmetgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınmış )
c) İş durumundan başvuracak olanların Manisa veya ilçelerinde çalıştığına dair
belge
d) Üniversitelerinden alacakları af başvurusunda bulunduklarını gösteren belge
e) ÖSYS Sonuç Belgesi (lisansüstü programlar hariç)
f)

Transkript(aslı veya onaylı sureti), ders içerikleri

g) Savcılıklardan veya e-devletten alınacak sabıka kaydı

G- Genel Maddeler:
1. Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim
dili tamamen veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden:
a) Yabancı dil koşulunu sağlayamaması durumunda, aynı birim içinde Türkçe
eğitim veren eşdeğer programa ilgili birim yönetim kurulunca kaydı
yapılacaktır. Aynı birim içinde eşdeğer program yoksa Üniversite içinde
programın ÖSYS taban puanı dikkate alınmadan eşdeğer Türkçe eğitim veren
programa yerleştirmek için öğrenciden en fazla beş (5) tercih alınarak
Üniversite Senatosuna sunulmak üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına

gönderilecektir. (Ek-2)
b) Üniversite içerisinde Türkçe eğitim veren eşdeğer bir program bulunmaması
durumunda, başka bir üniversiteye yerleştirilmek üzere, öğrenciden sınava
girdiği yılda, programın ÖSYS taban puanını sağlaması koşuluyla en fazla beş
(5) tercih alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmek üzere Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. (Ek-3)

2. Önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim süreleri af
kapsamında kayıt oldukları yıldan itibaren başlayacaktır. Lisansüstü programlarda
kayıtlı öğrencilerin ise programda daha önce geçirdikleri süre dikkate alınmadan,
bilimsel hazırlık sınıfını, ders aşamasını veya tez aşamasını tamamlama süresi af
kapsamında kayıt olduğu tarihten itibaren başlayacaktır.

3. Katkı payı/öğrenim ücretinin hesaplanmasında öğrencinin intibak ettirildiği eğitim
dönemi dikkate alınacaktır.

4. Öğrencilerden daha önceki yıllardan kalan katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.
5. Kayıt yaptırıp 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde yatay geçiş ile başka bir
üniversiteye gidenlerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır.

6. Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ikinci öğretim programından ilişiği kesilenlerin
üniversite içinde eşdeğer bir programı bulunmaması durumunda, bu öğrencilere diğer
üniversitelere verilmek üzere programın kapatıldığı ve eşdeğer programın üniversite
içinde bulunmadığına dair ilgili makama sunulmak üzere evrak düzenlenir. Aynı
kapsamda üniversitemize başvuran öğrencilerden de aynı evrak istenir.

7. Ek madde 1 kapsamında başvurular; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’ine İlişkin Usul ve
Esaslar ” kapsamında yapılır.
H- Hüküm bulunmayan haller:

1. Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 31/05/2018 tarihli Yükseköğretim
Genel Kurul toplantısında alınan usul ve esaslar, Senato kararı, akademik birimin
yönetim kurulu kararı geçerlidir.
Üniversitemiz Senatosunun 09/08/2018 tarih ve 2018/15-V sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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