18 MAYIS 2018 TARİH VE 30425 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AF
KANUNUNDAN YARARLANMAK İSTEYENLER İÇİN AÇIKLAMALAR
1. Af kanunundan yararlanmak isteyenler için başvuru tarihleri nelerdir?
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7143 sayılı kanununa eklenen
geçici 78. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilen öğrenciler başvuruyu
18.09.2018 Salı günü saat 16.00’ ya kadar Fakülte / Yüksekokul / Enstitüye şahsen
veya noter vekaleti ile yapılabilir.
2. Af kanunu ile başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
Ön Lisans/Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler
Başvuru dilekçesi.
 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 Lise Diploması.(Diploma Üniversitemizde ise, bu durumu bildirir dilekçe)
 Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
 Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 (Askerlik sorunu olanlarda belge istenilmeyecek ve bu öğrencilere başvuru yaptığına
dair yazı verilecek. )
 Adli Sicil Kaydı Belgesi
Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler
Başvuru dilekçesi.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
Diploma (Lisans, Yüksek Lisans)
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (Askerlik sorunu olanlarda belge istenilmeyecek
ve bu öğrencilere başvuru yaptığına dair yazı verilecek. )
Adli Sicil Kaydı Belgesi
3. Kaydını kendi isteği ile sildiren öğrenciler başvuru yapabilir mi?
Üniversitelerince tespit edilen 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 ve iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği
kesilenler hariç, kendi isteği de dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen, bir programı
kazandığı halde kayıt yaptırmayan ile ilişik kesme tarihinden sonra hüküm giyen (bu maddenin ilk
cümlesindeki hususlar hariç) önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora, Sanatta
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yeterlik, Tıpta Uzmanlık ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Eczacılıkta Uzmanlık) öğrencilerinin
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.
4. Öğrencilerin Af kanunu ile başvuru yapabilmesi için üniversiteden hangi tarihte kayıt
sildirmiş olması gerekmektedir?
Af kanunu ile başvuru yapılabilmesi için öğrencinin 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiğinin
kesilmiş olması gerekmektedir.
5. Af kanunu ile başvuru yaparak kayıtlanan öğrenciler hangi dönemde derslere
başlayabilirler?
Af kanunu ile başvurup kayıt yapan öğrenciler 2018-2019 eğitim-öğretim yılında güz
döneminde derslere başlayabilirler.
6. Af kanununa belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayan öğrenciler için ek süre
verilecek mi?
Belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
7. Belirtilen başvuru süreleri içerisinde mücbir sebeple başvuramayanlar için son başvuru
tarihi nedir?
Belirtilen süreler içerisinde mücbir sebeplerden ötürü başvuru yapamayanlar, mücbir sebebin
ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde başvurmaları gerekmektedir.
8. Belirtilen başvuru süreleri içerisinde sağlık nedeni ile başvuramayanlar için son başvuru
tarihi nedir?
Belirtilen süreler içerisinde sağlık nedenleri ile başvuru yapamayanların buna ilişkin heyet
raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.
9. Yükseköğretim

kurumundan

ilişiği

kesildikten

sonra

T.C.

vatandaşlığından

çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişiler af başvurusunda
bulunabilir mi?
Vatandaşlık haklarının kullanılmasına ilişkin alınmış yargı kararı yok ise başvuruda bulunabilir.
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10. Eğitim gördüğü sürece çift anadal/yandal programlarında da kayıtları olan öğrenciler Af
kanunu ile döndüklerinde çift anadal/yandal eğitimlerine de devam edebilir mi?
Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yandal programlarından ilişiği
kesilen öğrencilerin madde kapsamından yararlanamazlar. Ayrıca anadal lisans programından
ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler de çift anadal
programına yeniden kayıt yaptıramazlar.
11. Eğitim enstitüsü gibi kapatılan programların öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön
lisans, lisans veya lisansüstü programlardan ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen
öğrenciler nasıl bir süreç izlemelidir?
a. Ebelik, hemşirelik gibi 2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitülerinden ilişiği
kesilenler için; üniversitenin bu programlarla ilgili 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulu bulunuyorsa, öğrencinin ayrıldığı programdan alması gereken dersleri bu
fakülte veya yüksekokullarda tamamlamalarına ve başarılı olmaları durumunda
almaları gereken 2 yıllık programların diplomaları verilir.
b. Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin
üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam etmelerine, ancak
üniversite ye giriş yılı itibariyle aynı veya farklı ilde bulunan başka bir yükseköğretim
kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla ikinci öğretim programına geçiş
yapabilmelerine, bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmaz.
12. Daha önceden eğitim süresi 4 yıl olup sonradan eğitim süresi artırılan programlardan
ilişiği kesilen öğrencilerin mevcut programlara devam edebilecekler mi?
Bu programlardan ilişiği kesilerek başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları
kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut beş yıllık programlara
intibaklarının yapılarak eğitimlerine devam edebilirler.
13. Eğitim / eğitim bilimleri fakültelerinde ortaöğretime öğretmen yetiştiren ve öğrenim
süresi 5 yıl olan Biyoloji / Coğrafya / Felsefe / Fizik / Kimya / Matematik / Tarih / Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarına af kanunu ile başvuru yapmak isteyen
öğrencilerin intibak işlemleri için nasıl bir süreç izlenecek?
Bu programlardan ilişiği kesilen ve başvuran öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları
kredilerin toplam kredi yükünden düşülüp üniversitedeki mevcut dört yıllık programlara
intibaklarının yapılarak eğitimlerine devam edebilirler.
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14. Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler af kanunu ile
başvuru yapabilecek mi?
Evet, üniversitesinin ilgili kurulları tarafından eşdeğer bir programa intibakları yapılarak af
kanunu ile kayıt yapabilirler.
15. Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak ön lisans veya lisans eğitimi
veren programlarına kayıtlı olan ve Türkiye’de bağlı olduğu üniversitelerden ilişiği
kesilen öğrenciler af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Türkiye’de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilerek öğrenciliği sona erenlerin yurt
dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak programa devam edemeyecek olanların
üniversitesinde eşdeğer bir program bulunması halinde bu programa devam edebilirler. Eşdeğer
program bulunmayanlardan ilgili yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih alınarak ilgili Yükseköğretim
Kurulu tarafından yerleştirilip, öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını
sağlamaması durumunda Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim
programlarından tercih ettiği programa kayıt hakkı verilmiştir.
16. Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile lisansüstü programlarından ilişiği
kesilen öğrenciler af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Öğrenciler ilgili yükseköğretim kurumu tarafından enstitüdeki diğer programlara intibakının
yapılarak af başvurusu yapabilirler.
17. Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler af kanunu ile
başvuru yapabilir mi?
Evet, Af kanunu ile lisans programına kayıt yaptırabilir veya istemeleri halinde Meslek
Yüksekokullarında ön lisans programına intibak işlemi yapılabilir.
18. 667 sayılı KHK uyarınca kayıt yaptıran ve sonra ilişiğini kesilen / yerleştirilen ancak kayıt
yaptırmayan / yerleştirilemeyen öğrenciler af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Evet, Af kanunu ile başvuru yapılabilir. Açıklanan hususları incelemeniz gerekmektedir.
667 sayılı KHK uyarınca,
a. Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilen
öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,
b. Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmaya (yatay geçiş yapanlar
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hariç) öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına,
19. 667 sayılı KHK uyarınca mezun aşamasına gelememiş ve herhangi bir yükseköğretim
kurumuna yerleştirilmemiş öğrenciler af kanunu ile başvuru yaptıklarında güz
döneminde derslere başlayabilecek mi?
Af kanunu ile başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre
diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesiyle, öğrenciler 2018-2019 eğitim –öğretim yılı
bahar döneminde eğitime başlayabilirler.
20. Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındaki öğrenciler af
kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Evet, Af kanunu kapsamında başvuru yapılabilir. Ancak kapatılan yükseköğretim kurumlarının
lisansüstü programlarındaki öğrencilerin koordinatör üniversiteye başvurmaları gerekmekte ve
başvuru işlemleri koordinatör üniversite tarafından yürütülmektedir.
21. 667 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerin ödemesi gereken ücret ne kadar olacak ve
burslu olan öğrencilerin bursları devam edecek mi?
Burs ödemeleri devam etmeyecek ve öğrenciler ilgili eğitim-öğretim yılı için belirtilen öğrenim
ücretlerini ödemeleri gerekmektedir.
22. 669 KHK kapsamında olup yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemi için başvuru
yapmayan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek ?
Bu durumda olan öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’na başvurması gerekmektedir.
23. İlgili kanun kapsamında kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı
olduğu derslerin intibakı, vb. durumlar kim tarafından karara bağlanacak?
Öğrencilerin derse devam, intibak gibi durumlara karar verme yetkisi birimin ilgili kurulları
tarafından yapılacaktır.
24. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı ve ilişiği kesildiği ön lisans / lisans / lisansüstü
programının bağlantısının değişmiş ise af kanunu ile başvuru yapabilecek mi?
Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans veya lisansüstü
programın bağıntısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın aktarıldığı
yükseköğretim kurumuna başvurabilir.
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25. Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde
bulunmasını belgeleyen öğrenciler af kanunu ile başvuru yapabilirler mi?
Taban puan koşulunu sağlamak şartı ile başvuruda bulunabilir. Başvuran öğrencilerin
değerlendirme işlemleri ilgili birim kurulları tarafından yapılacak ve senato tarafından
karara bağlanacaktır.
26. Af kanunu ile eğitim sürecine devam eden öğrenciler için yatay geçiş başvurusu
yapabilecek mi?
Af kanunu süreci sonrasında yatay geçiş başvurusu yapılabilecektir. Yatay geçiş başvuru
tarihleri web sayfasında ilan edilmiştir. Taban puan şartını ve diğer şartları sağlayan öğrenciler
belirtilen tarihlerde başvuru yapabilir.
27. Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye geçiş yılı itibariyle öğrenci almaması
ve daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda
nasıl bir süreç izlenecektir?
Öğrencinin geçmek istediği programın üniversiteye geçiş yılı itibariyle öğrenci almaması ve
daha sonra öğrenci almaya başlaması veya puan türünde değişiklik olması durumunda söz
konusu programlar için 2017 yılı ÖSYS taban puanına göre işlem yapılmasına, 2017 yılında
programın öğrenci almaması durumunda programın öğrenci aldığı son yıldaki ÖSYS taban
puanına göre işlem yapılmasına, dikey geçiş ile geçiş yapan öğrencilerin ise ilgili yıldaki DGS
puanının dikkate alınarak söz konusu işlemler yürütülecektir.
28. Af kanunundan yararlanan öğrenci af kanunu ile kayıtlandıktan sonraki süreçte çift
anadal / yandal programlarına başvuru yapabilir mi?
Evet, Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik şartlarına uyum
sağlıyor ise başvuru yapılabilir.
29. Hali hazırda bir örgün programda kayıtlı olan öğrenciler eş değer bir örgün programa af
kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Hayır, Af kanunu ile eş değer örgün programa başvuru yapılmaz. Öğrencinin diğer programdan
ilişik kesmesi gerekmektedir.
30. Tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı iken bir tezsiz / tezli / lisans / ön lisans
programına af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Evet, Af kanunu ile başvuru yapılabilir.
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31. Tezli / lisans / ön lisans programında kayıtlı iken aynı seviyede (tezsiz / tezli / lisans / ön
lisans ) başka bir örgün programa af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Hayır, örgün tezli / ön lisans / lisans programına kayıtlı öğrencilerin aynı seviyede başka bir
örgün programda eğitime devam edebilmeleri için eğitim gördükleri yükseköğretim
programından kayıt sildirmeleri şartıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı
programa af kanunu ile başvuru yapabilirler.
32. Kanun tarihinden itibaren birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı olan
öğrenciler hepsine Af kanunu ile kayıt yapabilir mi?
Hayır, programlardan bir tanesine kayıt hakkı vardır.
33. Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlamadığı için kayıt
yaptıramayan / kaydı silinen öğrenciler af kanunu ile başvuru yapabilir mi?
Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları nedeniyle kaydı
yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından başka bir programa
yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM tarafından başka bir
programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu istenmeyen öğrencinin ilgili
yılda programın puan türünde yükseköğretim kurumlarında Türkiye geneli en düşük taban puanı
sağlaması kaydıyla başka bir programa devam imkanı tanınmasına, üniversitede benzer bir
programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS
puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate
alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilir.
34. Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğrenim
dili tamamen yabancı dil veya en az % 30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran
öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini sağlayamaması durumunda af başvuru süreci nasıl
işleyecek? Yabancı dil sınav tarihi ilanda belirtilmiştir.
Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programın Türkçe eğitimi aynı üniversitede olmaması
durumunda ilgili öğrencilerden söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı
dikkate alınarak alınacak 5 tercihle beraber YÖK’e gönderilmesi için Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
35. Araştırma görevlisi kadrolarından ilişiği kesilen lisansüstü programlara af kanunu ile
geri dönebilirler mi?
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Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi kadrolarından
ilişiği kesilenlerin araştırma görevlisi kadrosuna geri dönemez. Ancak istemeleri halinde
ilişkilerinin kesildiği lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
36. Af kanunu ile başvuru yapan öğrenci kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı
payı / öğrenim ücreti ödeyecek mi?
2018-2019 eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte katkı payı
/ öğrenim ücreti alınır ancak kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim
ücreti alınmaz.
37. 2017-2018 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran fakat devam etmeyen öğrencilerden 20182019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapacaklar kayıt yaptırdıkları
üniversiteye ayrıca katkı payı / öğrenim ücreti ödemesi gerekmekte midir?
Hayır, katkı payı / öğrenim ücreti ödemesine gerek yoktur.
…Af kanunu başvuru sürecinde askerlik yapan öğrenciler verilecek ek bir süre olacak mı?
Terhis tarihini takip eden iki ay içinde terhis belgesi ile birlikte başvuru yapmaları gerekir.
38. Af kanunu ile başvuru sürecinde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere
başvuru alınacak mı?
Başvuru yapabilir. İlgili Fakülte değerlendirme işlemi yapacaktır.
39. Daha önce özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapan ancak şuan da ÖSYS puanı ile
öğrenci alımı yapan programlara af kanunu ile başvuru yapılabilir mi? Şartlar nelerdir?
Nasıl bir süreç izlenecektir?
Öğrencinin kayıt sildirdiği yıldaki sınav türüne göre öğrenci alımı yapılacaktır.
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BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri : 18.05.2018- 18.09.2018
Askerde Olanlar İçin : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.
Yabancı Dil Hazırlıkta Kaydı Silinenler için Yabancı Dil Sınav Tarihi : 20.09.2018
Yabancı dil sınavında başarısız olanlar için tercih alma süresi : 24.09.2018-28.08.2018
Kayıt Tarihleri : 24.09.2018-28.09.2018
Af Yatay Başvuru Tarihleri: 19.09.2018- 25.09.2018
Af Yatay Yabancı Dil Sınavı: 27.09.2018
Af Yatay Kayıt Tarihleri : 01.10.2018-04.10.2018

Yatay geçiş değerlendirme işlemleri ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu ve
Enstitüler tarafından yapılacak ve karara bağlanacaktır.
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