sAyILI KANI]NLA KABUL EDİLEN ÖĞng,Ncİ ırrı İın İıcİı,İ
GENEL (ÖnHsans, Lisans ve Lisansüstii) IIYGULAMA ESASLARI

7143

Ortak Uygulama Esasları

Madde_l Bu uygulama esaslarr, 18.05.2018 tarih 3a425 sayrlı Resmi Gazetede yayımlanarak
yiırtirlüğe gireı 7143 sayrlr "Vergi ve Diğer Bazı Alacakİarın Yeniden Yapılandırılması İle
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasrna İlişkin Kanun'un 15 nci maddesi ile 2547 Sayılı
Yiikseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 78 eklenmiŞ ve 3Ua5n018 tarihli
ytikseköğretim Genel Kurul toplantrsrnda karar verilen usul ve esaslara dayanılarak

f

hazırlanmıştu.

Madde_2 Üniversitelerince tespit edilen terör suçundan hiiküm giyenler İle terör örgütlerİne
veya

Milli

Güven]ik Kurulunca Devletin milli güvenliğİne karşı faalİyette bulunduğuna karar

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki Yahut bunlarla irtibatı
nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, kendi isteği de dahil her ne sebeple olursa olsun iliŞiği kesilen,
bir programı kazandığı halde kayıt yaptınnayan ile ilişik kesme tarihinden soffa hüküm giYen
(bu maddenin ilk ctimlesindeki hususlar h*iç) önlisans, lisans ve lisansüstil (Ytiksek lisans,
doktora, Sanatta yeterlik) öğrenciler, halen tutuklu veya hükümlü olanlar (terör suÇundan
htiküm giyenler ile terör örgtitlerine veya Milli Güvenlik Kwulunca Devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiYeti veYa

f

iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç),
web
18 Eylül 2018 tarihine kadar Marmara Üniversitesi Öğenci İşleri Daire BaŞkanlığı
GeÇici
sitesinde ilan edilen birimlere başvurması halinde 2547 sayılı Yiikseköğretim Kanrrnun
7

8

inci maddesi htiktimlerinden yararlanabileceklerdir,

Madde-3 üniversitem izdenl8 Mayıs 2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğenciler, 18 EYlül
44 üncü
2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları hölinde, YÖK Kanunun
kaYıtlan,
maddesinde yer alan esaslara göre, tiim önlisans, lisans ve lisansüstii öğiencilerinin
ilgili ttim duYu.rular
20l8-20|g,Eğitim_Öğretim yılı Gi.iz Yarıyılı başında açrlrr, konu ile

duyurular tebliğ niteliği
iiniversitemiz web sitesinde ilan edilir. Web sayfasında yapılacak btjttın

taşır

Madde-4 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78 incİ maddesinde öngörülen
başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başwramayanların, 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 1braz etrrıeleri halinde bu kanundan
yararlaıabllirler. Af kanunu başwru stirecinde askerlik yapan öğrenciler terhis tarihini takiP
eden

iki ay içinde terhis belgesi ile birlikte başvuru yapnıalan gerekir.

Madde_S yükseköğretim kurumlanndan ilişiği kesildikten soffa TC vatandaŞlığından ÇıkmıŞ /
ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerden vatandaşlft haklarının

çıkarılmış

kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararr olmamasr durumunda 2547 saYı|ı Ytikseköğretim
Kanunun Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

Madde-6 667 sayıIı KHK uyannca,
a) Üniversitemizekayıt yaptıran daha sonra

ilişiği kesilen öğrenciler, baŞvuru YaPabilirler.

b) Üniversitemize yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan(yatay geçiş yapanlar hariÇ) öğrenciier

başvuru yapabilirler.
c) Bu kapsamdaki öğrenciler,

ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretlerini öderler.

devam
d) Bu kapsamda 7143 sayılı kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerin, burslarr
e,tmez.

Madde_7 MÜ, nin herhangi bir önlisans, lisans veya lisansüstii programından iliŞiği kesilmiŞ
yüksek lisans
ancak halen başka bir yükseköğretim kurumunun örgiin önlisans, lisans veya
programında kayıtlı öğrencilerin (Yükseköğretim Kurulu Kararı ile aynı anda aYnı düzeYde
iliŞkin
başka bir örgiin programda (tezsizyüksek lisans hariç) eğitime devam edemeYeceğine

karan çerçevesinde) başvurması durumunda halen devam ettikleri

Yükseköğretim

YÖKSİS
Kurumundan kayıtlannı sildirmeleri gerekir. Bu nedenle üniversitemize baŞvuranların
kurumunda halen
sistemi iizerinden öğrenim durumları sorgulanarak başka bir Yükseköğretim
kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kayıtları açılmayacaktır,
kurumuna
Madde_8 7143 sayılı kanunun yayımı tarihinden önce birden faz|a yükseköğretim
dönme hakkı kazananlar, bunlardan bir tanesine kayıt hakkı vardır,

ı

gerekÇesiYle okuldan iliŞiği
Madde_9 Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt YaPtırdığı
kesilen kişiler, af kanunundan yararlan amazlar,

inci maddesi uyannca
Madde_l0 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 78

azami süresi, kayıt tarfüinden
yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğencilerin
Yılında Yükseköğretim
itibaren başlar; program süresi ise "2018-20ı9 E5itim-Öğretim
olarak Alınacak katkı payları ve
kurumlarında cari HizmetMaliyetlerine Ögrenci katkısı
Kararının 1, maddesi 7 inci fil«ası
Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu
7,
uyannca hesaplanır

78 inci maddesi uyarmca 2018-2019
2547 sayı|ıyükseköğretim Kanununun GeÇici
katkı payı/öğrenim ücreti, 2018_
eğitim_öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden
yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınır' kayrt
2019 eğitim öğretim yılı başında yeni kayıt
payı/öğrenim ücreti a|ınmaz,
tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı

Madde-ll

\-

eğitime devam hakkı
Madde-,2 7143 sayılı kanun uyarmca 20:^8-20:,9 eğitim-öğretim Yılında
için "cari Hizmet Maliyetlerine
verilen devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğenciler
payları ve Ögrenim Ücretlerinin Tespitine Dair karar"
ögrenci katkısı olarak Alınacak katkı

hükümleri uygulanır.
Üniversite senatosu ve ilgili birimlerin
Madde_l3 Bu esaslar içerisinde yer almayan konularda
aykırı olmamak izere karar almaya
yönetim kurullan, ilgili kanun ve uygulama esaslarına

yetkilidir
Önlisans ve Lisans Uygulama Esasları
ancak, çift anadal programlarından iliŞiği
Madde_l4 Anadal lisans programından mezun olan
ke

amazlar,
silen öğrenciler, af kanunundan yararlan

için çift
Madde_l. Anadal lisans programından ilişiği kesildiği

anadal lisans Programından da

ilişiğikesilenöğrenciler,çiftanadalprogrammayenidenkayıtyaptıtarrıazlar.
yatay geçiş yolu ile başka bir yükseköğretim
Madde_16 Kayıt yaptırdıkları programlardan

kurumunageçişyapanveyataygeçişyaptıklarıprogramdanmezunolanlaryataygeçiş
nedeniyleilişkilerininkesildiğiprogramaafbaşwrusundabulunarrıaz|ar.

i

lisans programlarından
Madde_l7 Ögrenci alımı durdurulan veya kapatıian ön lisans veya
ikinci öğretim programl
ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen ama kayıt yaptırmayan

eğitimlerine devam ederler,
öğrencileri, üniversitedeki aynı proglamln birinci öğretiminde
başka bir yükseköğretim
Ancak üniversiteye giriş yılı itibariyle aynı veya farklı ilde bulunan
programma geçiş yapabilirler, Bu
kurumunun taban puailru sağlamaları şartıyla ikinci öğretim
durumdaki öğrenciler için kontenj an sınırlaması uygulanmaz.
da, af kanunundan
Madde_l8 Bir lisans programından ön lisans diploması alarak aYrılanlar
halinde Meslek
yararlanarak iisans programma kayıt yaptırabilirler veya istemeleri

yüksekokullarında önlisans programma intibak ettirilebilirler,

\-

derse devam, daha önce
Madde_l9 7|43 sayı|ı Kanun uyafnca kayıt hakkl kazananların
koşullarında Mü Önlisans ve Lisans
başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili devam
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır,
yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizin Önlisans
Madde-2ç yataygeçiş yolu ile diğer
belirlenen kontenjanlar dahilinde
ve Lisans programlarına öğrenci kabulü Senato tarafindan
işlemleri kurumlar arası
yapılacaktır. Şaıtları sağlayan öğrencilerin başvuru değerlendiıme
kurulu tarafindan
yönergesinde yer alan hesaplamalara göre ilgili birim yönetim
yatay geçiş

faz|a olmasr durumunda
yapılacaktlr. yatay geçiş kontenjanlarına başwruların kontenjandaı
yatay geçiş kontenjarunrn dolmaması
değerlendirme işlemlerinin her sınıf için belirlenen
durumunda srnrfl ar için belirlenen kontenjanlar birleştirilecektir,

Madde-2l Daha

enazYo3\ Yabancı dil olan
önce öğretim dili Türkçe olup şu an da öğretim dili

programlara başwru yapanların

a) Mü

;

yabancı
Senatosu tarafindarı

yönergesinde belirtilen

vıüyyEs

Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Egitim-Ögretim ve Srnav
yeterlik srnavına eşdeğer kabul edilen ulusal ya da

uluslararası srnavların birinden yeterli

puail sağlamaları

durumunda kaYıtları aÇılır ve

intibakları yapılarak lisans öğrenimlerine başlarlar,
konuya ilişkin takvimde
(a) fikıasında beliıtilen puanlara sahip oimamaları durumunda,
Sınavına alınırlar. Bu sınavda baŞarılı
belirlenen tarihlerde yapılacak olan MÜYYES Yeterlik
yarıYılda öğrenimlerine baŞlarlar. Sınavda
olanların kayıtlan açılır ve intibakları yapılarak ilgili

b)

başanlı olamayanlar, Üniversitemizce kendilerinden alınacak dilekçe ile (yerleştirildikleri

yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alarak en fazla 5 tercih yapılabilir) birlikte başka bir
Yi.ikseköğretim Kurumuna yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Madde- 22 Öğretim dili en azYo3\ yabancı dil olan programlara başvuran ve Yabancı Dil ve
Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde belirtilen

MÜYYES Yeterlik

Sınavına eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası srnavların birinden yeterli puanı
sağlamayanların durumları aşağıda belirtilmiştir.

a) Daha önce

hazırlık sınrfina kayıt yaptırmış olanlara hangi aşamada ve hangi nedenle kaydı

silindiğine bakılmaksızın Yabancı Dil hazırlık öğretimi hakkı verilmez. Bu durumda başvuru

\-

yapanlar, belirlenen takvimde yer alan tarihlerde yapılacak olan

MÜYYES Yeterlik Sınavına

girerler. Bu sınav sonunda yeterli puan alanların kayıtları açılır. Yeterli puan alamayan|ar,
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek sınavlara

girerler ve yeterli puan alanların kayıtları açılır.

Bu

srnavlar sonunda da yeterli puan

alamayan|arınaf başvurularıdeğerlendirmeyealırıırıaz.

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak kazandığı yılda kayıt yaptırmayanlara belirlenen
takvimde yer alan tarihlerde yapılacak olan

MÜYYES Yeterlik Sınavına girerler. Bu

srnav

sonunda yeterli puan alanlara lisans öğrenimine devam hakkı verilir. Yeterli puan
alamayanlar, Yabancı Dil ve Türkçe Hazırlık Sınıfları Eğitim-Ögretim ve Srnav Yönergesinde
belirtilen süreler dikkate alınarak İngilizce hazırlık öğretimine devam ederler.

Madde-23 En azo/o30 öğretim yapılan programlardan kaydı silinenlerden, Hazırlık öğretimini
(son beş

yıl içinde) başarıyla tamamlayanlar için İngilizce Yeterlik Srnavı şartı aranmaz.

Madde-24 Önlisans ve Lisans öğrenimleri sırasında kaydı silinenlerin intibakları (M.Ü.
Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi kapsamında) kaydının silindiği sınıfi takip eden
sınıf/yarıyıla yapılır. Bu durumdaki öğrencilerin azami öğrenim süreleri, kayıt tarihinden
itibaren başlar,

Madde_25 Ebelik, hemşirelik gibi2 yıllık ön lisans programları ile eğitim enstitiilerinden 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 Yıiksekokullarda tamamlamaları ve başarılı
olmaları durumunda almaları gereken 2 yıllık
programların diplomaları verilir.

Madde-26 Daha önceden eğitim si.iresi 4 yıl olup sonradan
eğitim süresi artırılan programlardan
iliŞiği kesilen öğıencilerin daha önce alıp başarılı oldukları
kredilerin toplam kredi yükünden
düŞülüP üniversitedeki mevcut beş yıllık programlara
intibaklarının yapılarak eğitimlerine

devam

etmeleri sağlanır

\-,

ı4adde'Z7 Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde ortaöğretime
öğretmen yetiştiren ve öğrenim
sıiresi 5 Yıl olan BiYoloji l Coğrafya/ Felsefe lFizik/
Kimya l Matematik / Tarih i Türk Dili
ve EdebiYatı Öğretmenliği Programlarrna af kanunu
ile başwru yapmak isteyen öğrencilerin
intibak iŞlemleri iÇin daha önce alıp başarılı oldukları
kredilerin toplam kredi yükünden dtiştiltip
üniversitedeki mevcut döfi yıllık programlara intibaklarının
yapılarak eğitimlerine devam
etmeleri sağlanır

Lisansüstü Uygulama Esasları:
Madde-28 7l43 saYı|ıKanun uYannca kayıt hakkı kazananlann
danışman atarfla,derse devam,
daha önce baŞarılı olduğu dersleıin intibakı, mezuniyet
koşulları, yayın şartı, vb. konularda
Yürürlükteki MÜ Lisansüsti,i Egitim-Öğretim Yönetmeliği hfütımleri uygulanır.

Bu esaslara

göre,

a) Bilimsel

hazır|ıkdönemine intibakı yapılanlar, ilgili anabilim dalı
tarafindan tanımlanan
günc el bilimsel hazırlık pro gramtnı tamamlarlar.

b) Ders dönemine intibakı yapılanlar, ilgili program için

c)
d)

tanımlanan ders koşullarını
Enstitii Yönetim Kurulu tarafindan belirlenen usullere
göre sağlamak zorundadır.
Yeterlik aŞamasrna intibakı yapılanlar, yünirlükteki Mü
Lisansüstii Egitim_ögretim
Yönetmeliği yeterlik sürecine tabi olurlar.

Tez dönemine intibakı yapılanlar, 20|8-20lgEğitim-Öğretim
yılı Bahar dönemi sonuna
kadar tez önerisi vermek zorundadır.

Madde-29 İliŞigi kesilen öğrencilerin daha önce almış oldukları
ve programların giincel

Egltim-Ögretim Planında olan derslerin intibakı veprogramların
Eğitim-öğretim planında aktif
olmaYan derslerin intibakı ilgili anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitıi yönetim
Kurulunun onayr ile yapılır.

Madde-30 Marmara Üniversitesinin herhan gi
tezli lisansüstü programından itişiği kesilmiş
ancak halen baŞka bir Yükseköğretinı kurumunun
tezli lisansüstti programında kayıtlı
öğrencilerin (Yükseköğretim Kurulu Kararı
ile aynı anda aynı düzeyde başka bir örgün
Programda (tezsiz Yıiksek lisans hariç) eğitime devam
edemeyeceğine ilişkin kararı
ÇerÇevesinde) baŞvurması durumunda haien devam ettikleri yuksekciğretim
Kurumundan
kayıtlarını sildirmeleri gerekir.

Madde-3l Daha önce öğretim dili Türkçe olup
şuanda öğretim dili yabancı dil

pro gramlara başvuru yapanların

olan

;

a)MÜ Lisansüshi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
tanımlanan yabancı Dil
şartlarını
sağlamaları durumunda kayıtları açılır ve
intibaklan yapılarak lisansüstü

başlarlar.

öğrenimlerine

b) (a) fikrasında beiirtilen
Puanlara sahip olmamaları durumunda da öğrencilerin kayıtlan

ancak

ilgili

açılır

Şartlart en geç 2018-2019 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı
sonuna kadar
sağlamaları gerekir, İlgili
sağlayamayan
şaıtları
öğrencilerin programla ilişiği kesilir.

Madde-32 Dil şartı aranan programlara,

a) Daha önce dil Şartını sağlaYarak programa kayıt
yapmış ve sonrasında

kavdı
silinenlerden tekrar dil yeterlik
şartı aranmaz.
b) KaYıt hakkı kazandığıhalde kayıt yaptırmayanlann
ilgili dönem Mü Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliğinde tarumlanan Yabancı
Dil şartlarını sağladığını gösteren
belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. İbraz
edemeyenlerin en geç 2018_2019 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar YarıYılı sonuna kadar
ilgili şaıtı sağlamaları gerekir. ilgili
şartları
sağlayamayan öğrencilerin programla ilişiği
kesilir.

Madde- 33 Lisansüstii Eğitim Giriş Sınav (ALES/LES)
şaıtı aranan programlara,
a) Daha önce ilgili Şartı sağlayarak progrrıma kayıt yapmış
ve sonrasında kaydı
silinenlerden tekrar ilgili
şart aranmaz.

b)

KaYıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanların,
ilgili dönem Mü Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan ALES
şartını sağladığıru gösteren belgeyi, en geç
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı sonuna kadar ibraz etmeleri gerekir.
ılgili şartları sağlayamayan öğrencilerin programla ilişiği
kesilir.

Madde-34 Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık hariç diğer araştırma görevlisi
kadrolarından ilişiği kesilenlerin araştırma görevlisi kadrosuna geri dönemez. Ancak istemeleri
halinde ilişkilerinin kesildiği lisansüstii programa başvuruda bulunabilirler.

Madde-35 Kapatılan veya öğrencisi bulunmayan lisansüstii programlara ilgili af kanunu
kapsamında başvuru yapan öğrencilerin yerleştirileceği eş değer bir progranr bulunmanrası
durumunda, öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki öğrenci alım kurallarına göre (ALES,

GANO

vb) hesaplanan yerleştirme puanna eş değer programlar için öğrenciden en fazla 5 tercih
alınarak yerleştirme işlemi ilgili enstitü yönetim kurulu tarafindan yapılır.

Ekler

\-

1- Başvuru Tarihleri

2- Eş

Değer LisansiÖnlisans Diploma Programları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

dilekçe öıneği,

3456-

Eş Değer Lisansüstii Diploma Programları için Enstitti dilekçe örneği,
Eş Değer Diploma Programları yatay geçiş dilekçe örneği,
Lisans/Önlisans Programları yatay geçiş kontenjan tablosu,
Lisansüstü Programları yatay geçiş kontenjan tablosu.

(7143)

AF BAŞVURU TARİHLERİ

BAŞWRU TARİHLERİ
Başlangıç: 18.05.2018

Bitiş: 18.09.2018
Askerde Olanlar İçin: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

Yabancı Dil Hazırlıkta Kaydı Silinenler için Yabancı DiI Sınav Tarihi: 20.0g.2afi
Yabancı dil sınavında başarısız olanlar için tercih alma süresi:24.09.2a18_28.08.201B

Kayıt Tarihleri: 24.09.2018-28.09.20

(7143)

1

8

AF YATAY BAŞWRU TARİHLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ
Af Yatay Başvuru Tarihleri: 19.09.2018- 25.09.2018
Af Yatay Yabancı Dil Sınavı: 27.09.20|8
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 03.t0.2018
Af Yatay Kayıt Tarihleri: 04.10.2018-05.10.2018
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MARMARA üıvivrnsirgsi nerrönı-üĞü
.........!ı!i;:j.+,r.,Dekanlığına/Müdürlüğüne

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7547 saylı Yükseköğretim
Kanununa eklenen Geçiçi 78. Madde hükümleri kapsamında aşağıda bilgilerini verdiğim progromo
7143 sayıtı kanun kapsamında yer olan uygulama esoslorının 70. Maddesi e fıkrasındo yer olon

'"

Kapatılan programlara yerleşen ancak kayıt yaptırmayon öğrencilerin üniversitesinin ilgili kurulları
tarafından eş değer bir programa intibakının yapılmasıno" denilmektedir.
yukarıda belirtiten madde kapsamında af öncesi kayıtlı olduğum aşağıdo bilgilerini verdiğim

programtnın kapatılması ve eş değer programln bulunmomosı nedeniyle ilgili yıldoki ÖSYS puanımın
dikkate alınarak aşağıdaki belirttiğim tercihlerimin Yükseköğretim Kuruluna gönderilmesi hususunda
gereğini arz ederim.
(irnze

ADI-SOYADI:
(ilişiği kesilmeden önceki soyadı yazılacak. Değişiklik mevcut ise
belgelendirilecek)

TC Kimlik No
(Yabancı uyruklular için YU Numarası/Pasaport No)

Birim Adı

(Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

Af Öncesi Kayıt|ı Olduğu Bö!üm/Program Adı

\-

TERCiHLERıM

üniversite Adı

Birim Adı
(Fakülte/YO/MYO)

Program Adı

!
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1.8Mayıs2018tarihve30425sayılıResmiGazete,deyayımlanan2547sayılıYükseköğretim
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kanununa eklenen Geçiçi 78. Madde hükümleri kapsamında
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yer
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e fıkrasında yer alon "

üniversıtesinin ilqili kurulıorı
kapotılan progromlora yerleşen ancak kayıt yoptırmoyan öğrencılerin
eş değer bir programa intıbakının yapılmasıno" denilmektedir,
tarafından

\,

yukarıda belirtiten madde kapsomındo af öncesi kayıtlı olduğum aşağıdo bilgilerini verdiğim
nedeniyle ilgili yıldaki ALEs puonım,
progrqmıntn kapatılması ve eş değer progromtn bulunmaması
aşağıdaki betirttiğim tercihlerimden birine
GAN} ve diğer hesoplamo puanlarımın dikkate alınarak
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ADI-SOYADI:

(iıişiği kesilmeden önceki soyadı yazılacak, Değişiklik mevcut ise

TC Kimlik No
(Yabancı uyruklular için YU Numarası/Pasaport

Bİrim Adı

(Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

Af öncesi
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Program Türü
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MARMARA üNilrglİİrİEsi REKTönı,üĞü
DekanlığınaltVlüdürlüğüne

18Mayıs2018tarihve30425sayılıResııiGazete.deyayııırlanaıı2547sayı|ıYükseköğretiıır
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Gereğini bilgilerinize arz ederim,
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MARMARA üıı ivensiresi nrxrönıüĞü
Enstitüsü Müdürlüğüne
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa eklenen Geçiçi 78. Modde hükümleri kopsamında oşağıda bilgilerini verdiğim progrümğ
7143 sayılı kanun kapsamında yer olan uygulama esoslarının 1"0. Maddesi e fıkrosındü yer ülon "

Kapatılan programlara yerleşen oncak koyft yoptırmayqn öğrencilerin üniversitesİnin ilgilİ kurulları
tarafından eş değer bir programa intibakının yapılmosıno" denilmektedir.
yukarıda belirtilen modde kopsamındo

af

öncesi koyıtlı olduğum aşağıda bilgilerini verdiğim

progrümıntn kapatılması ve eş değer programtn bulunmamosı nedeniyle ilgili yıldaki ALES Puanım,
GANa ve diğer hesaploma puanlorımın dikkate olınarak aşoğıdaki belirttiğim tercihlerimden bİrine
yerleştirilmem hususundo gereğini arz ederim.
(inıza)

ADI-SOYAD|:
(ilişiğı kesilmeden önceki soyadı yazılacak. Değişiklik mevcut ise

TC Kimlik No
(Yabancı uyruklular için YU Numarası/Pasaport

Birİm Adı

No)

(Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü)

Af Öncesi Kayıtlı Olduğu BölümllrogEm

-
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TERCİHLERİM

Anabiiim Dalı

Bilim Dalı

Program Türü

