T.C
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Meslek Yüksekokulunuz …………………………………………………………………………….......................
Programından ……./……/…… tarihinde ilişiğim kesildi. 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun’dan yararlanmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ:
T.C Kimlik No

:

Adı Soyadı (*)

:

İlk Kayıt Olduğunuz Tarih (**)

:

……./…../……..

İlişik Kesilme Nedeni

:

……………………………………………………………….
 ÖSYM tarafından yerleştirildim fakat kayıt yaptırmadım

Öğrenci No (***)

:

Askerlik Durumu (Erkek öğrenciler için)

:

Yapmış / Tecilli 

Terör Suçundan Hüküm Giyilip Giyilmediği (****)

:

Evet



Hayır

Daha Önce Bir Af Kanunundan Yararlandınız mı?

Evet



(…………………….Kanun)

Adres

:

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
İl :……………………………..
İlçe :……………………………

Telefonu

:

Ev
İş
Cep

E-mail

:

…………………………………...@.....................................

Muaf / Askerlik yapıyor




Hayır



: 0 (……….)………………………………………..
: 0 (……….)………………………………………..
: 0 (……….)………………………………………..

Açıklamalar:
1- 6111 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen öğrenciler bizzat, noter vekâleti veya posta yoluyla ilgili Enstitü / Fakülte/
Yüksekokullara 5 aylık başvuru süresi içerisinde (25 Temmuz 2011 tarihine kadar) başvuru yapabileceklerdir. Bu süre
içerisinde başvuranlar 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlatılacaklardır.
2- Posta yolu ile yapılacak başvurularda başvuru formunun ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna süresi
içinde ulaşmaması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca e-posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3- (*) Bayanlar için kayıt sırasındaki soyadı.
4- (**) ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayan lisans veya ön lisans öğrencileri bu kısmı doldurmayacaktır.
5- (***) ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayan lisans veya ön lisans öğrencileri bu kısmı doldurmayacaktır.
6- (****) 6111 Sayılı Kanun’un 173. maddesinin geçici 58. maddesi gereğince terör suçundan hüküm giyenler bu haktan
yararlanamazlar. Başvuru yapacak tüm adayların Savcılıktan “ Resmi kuruma verilmek üzere sabıka kayıtlarının
çıkarılmasını isteyerek” alacakları Adli Sicil Kayıtlarını bu dilekçeyle birlikte teslim etmeleri gerekir.
Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim. Bu bilgilerdeki hata veya noksanlıklardan
dolayı oluşacak maddi veya manevi zarardan dolayı Celal Bayar Üniversitesi’nden herhangi bir hak iddia
etmeyeceğimi kabul ediyorum.
……/…../2011
Adı-Soyadı
İmza

DUYURU
25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 6111 Sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyenler için açıklamalar

1-6111 Sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyenler 25 Temmuz 2011 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-Terör suçundan hüküm giyenler bu kanundan yararlanamaz.
4-Başvurular, ilgili Meslek Yüksekokullarına aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak,
başvuru için gerekli belgeler ile birlikte bizzat, veya posta yolu ile yapılabilecektir.
5-Posta ile yapılacak başvuruların, süresi içinde ilgili birime ulaştırılması zorunludur.
Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.
6-Üniversitemizin herhangi bir bölümünü/programını kazandıkları halde kesin kaydını
yaptırmayanlar kazandığına dair belgeyi başvuru dilekçesi ile birlikte teslim
edeceklerdir.
7-6111 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikametinin
başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla, geçmek
istediği üniversitenin senatosunun uygun görmesi ve geçiş yapmak istediği
bölüm/programın taban puanını sağlamaları halinde yatay geçiş yapabilirler.
8-6111 Sayılı Kanundan yararlanarak öğrenci statüsü kazananlar, 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.
9-Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal
edilenler başvurabilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Lise Diploması (Okullarından geri alan öğrenciler için).
2-Askerlik Durum Belgesi (Erkek öğrenciler için).
3-ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç Belgesi.
4-Resmi kuruma verilmek üzere Savcılıklardan alınacak sabıka kaydı.

