
ÖĞRENCĠ AF BAġVURUSUNA AĠT AÇIKLAMALAR 
 

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 

üncü madde hükümlerine göre; 

BaĢvuru Yapabilecekler; 

 

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans 

tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 05 

Temmuz 2022 tarihine kadar, 

1- Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (BaĢvuru yapamayacaklar baĢlığı 

altındaki Ģartları taĢıyanlar hariç.) 

2- Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan 

öğrenciler; 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde  (Son baĢvuru Tarihi               05 Kasım 

2022) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları                                          Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Dekanlık/Müdürlüğüne başvuranlar, 

 

05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay 

içinde ilişiklerinin kesildiği ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Dekanlık/Müdürlüğüne başvuranlar, 

Af hakkından yararlanabilecektir. 

 
BaĢvuru Yapamayacaklar; 

1. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 

94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı 

(madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum 

olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, 

2. Kayıt sırasında sahte belge verenler, 

3. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde 

yazılı suçlar, 

4. 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, 

5. Son başvuru tarihine kadar (05 Kasım 2022) kanun hükmünden yararlanabilmek için 

müracaat etmeyenler, 

Af hakkından yararlanamazlar. 

 
Yatay GeçiĢ; 

Af başvurusundan yararlanarak kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla 

aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu 

programlardan birine Üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle Senatomuzca 

belirlenecek kontenjan dahilinde yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. 

İlgili kanun maddesi hükümlerine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen usul ve 

esaslar doğrultusun da başvuru süreci ile ilgi detaylar ileri tarihte açıklanacaktır. 


