T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

7417 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ MADDESİ İLE 2547 SAYILI
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 83 ÜNCÜ
MADDE KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANMAK
İSTEYENLER İÇİN DUYURU
•

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunun 35 inci
maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde
gereğince, Af Kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 07.11.2022 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar Enstitümüze şahsen veya noter onaylı vekâlet belgesi ile
başvuru yapmaları gerekmektedir.

•

07.11.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayanlar ilgili kanun
hükmünden yararlanamayacaktır. Diğer taraftan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik
görevini yapmakta olanlar, terhis belgesindeki tarih esas alınmak sureti ile terhislerini takip
eden 2 ay içinde (terhis belgelerini eklemek sureti ile) Enstitümüze başvurmaları halinde bu
maddede belirtilen haklardan yararlanabilirler.

•

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi
içinde (05.07.2022-07.11.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar) mücbir sebeplerle
başvuramayanlar, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde
Enstitümüze başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilirler.

•

Başvuru süresi içerisinde (05.07.2022-07.11.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar)
sağlık nedenleri ile başvuramayanlar, buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai
bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

•

Duyurumuz ekinde sunulan Af Başvuru Dilekçesi (Formu) ve dilekçede belirtilen gerekli
belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. Eksik ve imzasız evraklı başvurular
geçersiz sayılacaktır.

•

Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü madde kapsamından
yararlanamayacaklardır.

•

7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devam, daha önce başarılı olduğu
derslerin intibakı vb. gibi eğitimle ilgili koşullar, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca yürütülecektir.

•

Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrenciler, Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği
dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç
lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt
hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerdir.

•

Daha önce Enstitümüzde açık olan programlardan 05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilmiş
fakat hâlihazırda kapalı (öğrenci almayan) olan program öğrencileri (yürütücüsü
Üniversitemizin olduğu başka üniversite ile ortak programlar da dâhil), Enstitü Yönetim
Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen eşdeğer ve/veya benzer programlara (EK-1: Öğrenci
Almayan (Kapatılan) Programların Eşdeğer Programları Listesi) kayıt yatırabileceklerdir.
Söz konusu kayıt işlemlerine yönelik ders intibak işlemleri ise “Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.

•

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83 üncü maddesi uyarınca kayıt yaptıran
öğrencilerin öğrencilik hakları ile azami süreleri, kayıt tarihinden itibaren başlayacaktır.
Diğer taraftan ilgili dönemin ders başlangıç tarihlerinin dördüncü haftasının son
gününden sonra kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları, bir sonraki dönem itibari ile
gerçekleştirilecektir.
AF BAŞVURUSU YAPABİLECEKLER

•
•
•

•

05.07.2022 tarihinden önce Enstitümüz Lisansüstü programlarından kendi istekleri ile kaydını
sildirenler,
Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı iken Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri uyarınca (başarısızlık, katkı payı ödememe, azami
öğrenim süresinin dolması vb. nedenlerle) ilişikleri kesilen tüm öğrenciler,
Enstitümüzde herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanmış olup, kayıt yaptırmayan
adaylar.
AF BAŞVURUSU YAPAMAYACAKLAR
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83),
işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel
istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından
mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde
yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya
iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları
gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Formu)
2. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
4. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5. Diploma (Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik için Yüksek Lisans)
6. Askerlik durum belgesi
7. Askerlik terhis belgesi (Kayıt sürecinde askerlik görevini yapmakta olanlar için)

•
•
•

DOSYALAR
Başvuru Dilekçesi (Formu) Örneği
YÖK Öğrenci Affına İlişkin Usul ve Esaslar
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

