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7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANMAK 

ÜZERE ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE 

 

 

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 

sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 78’in 

uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar 

için tıklayınız. 

 

Madde Hükümlerinden Yararlanabilecekler; 

 

Üniversitemize kayıtlı iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendi isteğiyle 

ilişikleri kesilenler dâhil, 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 veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle 

ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı 

kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilirler. 

 

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 

(iki) ay içinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye başvurmaları halinde bu maddede belirtilen 

haklardan yararlanabilirler. 

 

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuru yapamayanlar, mücbir sebebin ortadan 

kalktığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen 

haklardan yararlanabilirler. 

 

Sağlık sorunları nedeniyle son başvuru tarihine kadar başvuru yapamayanlar, buna ilişkin 

heyet raporunu 18.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu maddede 

belirtilen haklardan yararlanabilirler. 

 

Madde Hükümlerinden Yararlanamayacaklar; 

 

- 18 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilişiği kesilenler, 

- Terör suçundan hüküm giyenler, 

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti 

veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,  

- Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptırdığı gerekçesiyle 

Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrenciler madde kapsamından yararlanamazlar. 

 

 

 

 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/39640707/7143_Sayili_Kanunun_Uygulama_ilkeleri.pdf


2 
 

Başvuru Şekli; 

 

Başvurular, bizzat veya yasal temsilciler (noter onaylı vekaletname) eliyle yapılacaktır. Posta 

yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Başvuru koşullarını sağlamayanlar ile eksik ya da geçersiz belge ile başvuru yapanların 

talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Başvuru Tarihleri ve Yerleri; 

 

- Üniversitemiz öğrencilerinin başvuruları, 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar 

ilgili birimlere (fakülte/yüksekokul/enstitü) yapılacaktır. 

- 667 sayılı KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi öğrencilerinden, 

a) Bir programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanların,  

b) 23 Temmuz 2016’dan önce ilişiği kesilenlerin, 

c) 23 Temmuz 2016’da halen kayıtlı öğrenci olup, ÖSYM tarafından yapılan 

yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna 

yerleştirilmeyenlerin başvuruları, 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar 

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. 

 

Başvuru için Gerekli Belgeler; 

 

- Başvuru dilekçesi 

- Savcılıktan/e-Devletten (barkodlu) Adli Sicil Kaydı 

- Kimlik/Pasaport fotokopisi (başvuru sırasında belge asıllarının yanınızda bulunması 

gerekmektedir) 

- Bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar için ayrıca “Yerleştirme Sonuç 

Belgesi” 

 

Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Tarihleri ile Yerleri; 

 

- Başvurular, 19 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili birimlere 

(fakülte/yüksekokul/enstitü) yapılacaktır. 

- Kayıtlar, 08-17 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili birimler 

(fakülte/yüksekokul/enstitü) tarafından yapılacaktır. 

 

Yatay Geçiş Başvurusu için Gerekli Belgeler; 

 

- Başvuru dilekçesi 

- İlişiğinin kesildiği Üniversiteye, 7143 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı 

Kanun’a eklenen Geçici Madde 78 kapsamında kayıt yaptırdığına dair belge. 

- Kimlik/Pasaport fotokopisi (başvuru sırasında belge asıllarının yanınızda bulunması 

gerekmektedir)  

- Yerleştirme Sonuç Belgesi 
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- İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak resmi belge 

- Eski öğrenciliği süresince almış olduğu dersler var ise bu derslere ait onaylı ders 

içeriği ve transkript 

- Yabancı dil bilgisi aranan lisansüstü programlara başvuracaklar için yabancı dil 

belgesi  

 

Kayıt Yenileme/Ders Seçme; 

 

Af başvurusundan yararlanarak kayıtlanan öğrencilerin, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 

eğitime başlayabilmeleri için ilgili birimlerce ilan edilecek tarihlerde ayrıca kayıt 

yenileme/ders seçmeleri gerekmektedir. 

 

Diğer Hususlar; 

 

Kayıtları yapılan öğrenciler yürürlükteki yönetmelik ve mevzuatlara tabi olacaklardır. 

 

Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi 

bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına 

alınacaklardır. Sınavda başarısız olan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu Uygulama Esasları hükümlerine tabi olacaklardır. Eşdeğer yabancı dil sınav 

sonucu olanların belgeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 

değerlendirilecektir. 

 

Lisansüstü programlara yatay geçiş başvurusu yapacakların, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yabancı dil bilgisine sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

 


