
ÖĞRENCİ AF BAŞVURUSU  

  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen ve 18.05.2018 tarih ve 30425 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi 

ile düzenlenen geçici 78 inci maddesi  
 

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, 

lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 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 iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler 

ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört 

ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü 

maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. “ 

 

hükmü gereği enstitümüzden ilişiği kesilen öğrencilerimiz aşağıda belirtilen sürelerde başvuru 

ve kayıt işlemlerini yaparak öğrenimlerine devam edebileceklerdir. Herhangi bir hak kaybına 

uğramamak için “başvuru ve kayıt açıklamaları”  kısmını dikkatlice okuyunuz. 
 

 

BAŞVURU VE KAYIT AÇIKLAMALARI 

 

1.Başvurular şahsen veya noter vekaleti ile  Enstitümüze yapılacaktır. 

2. Enstitümüze  18 Mayıs 2018 tarihi öncesi ilişiği kesilmiş veya kayıt hakkı kazandığı halde 

kayıt yaptırmamış öğrenciler başvuruda bulunabilecek olup  

➢ 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 iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler 

➢ Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler 

➢ Enstitümüzden ilişiği kesildikten sonra T.C Vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve 

yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişilerin “vatandaşlık haklarından yararlanmama” 

hususunda yargı kararı bulunanlar 

 

başvuruda bulunamayacak, başvursa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yukarıda 

belirtilen maddeler haricinde tutuklu/hükümlü olan kişilerin de başvuru için son süresi 18 

Eylül 2018 mesai bitimi 17:30’dur. 

 

3.  Başvuruda bulunan öğrencinin başka bir lisansüstü programa (tezsiz yüksek lisans hariç) 

kayıtlı olması durumunda Enstitümüze kayıt yaptırabilmesi için; 18 Eylül 2018 tarihinden 

önce mezun olması yada kaydını sildirmesi gerekmektedir.  

 



4. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler sadece bir 

programa kayıt yaptırma hakkı bulunmaktadır. 

 
 

İŞLEM TARİH ARALIĞI AÇIKLAMALAR 

ÖNBAŞVURU SÜRESİ 
18 Mayıs 2018 -18 Eylül 2018 

(mesai bitimi 17:30’a kadar) 

Başvuru süreleri içinde Askerlik vazifesini 

yerine getirenler  terhis tarihini takip eden 2 

(iki) ay içinde başvuru yapabileceklerdir. 

 

İNTİBAK İŞLEMLERİ 19Eylül -28 Eylül 2018 

Önbaşvurusu kabul edilen öğrencilerin 

almış oldukları derslerin kabulu, alması 

gereken ek dersler ve hangi 

dönemden(ders/tez) başlayacağı Anabilim 

dalı İntibak Komisyonu tarafından 

değerlendirilecektir. Öğrenci, komisyon 

kararına göre öğrenimine devam edecektir. 

KESİN KAYIT SÜRESİ 01 Ekim-03Ekim 2018 

Kesin kayıtlar Ensititü binasında yapılacak 

olup intibak işlemleri hakkında bilgi, kayıt 

esnasında verilecektir.Bu tarih aralığında 

kesin kayıt yaptırmayanlar öğrencilik 

hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru dilekçesi. (Dilekçe örneği ektedir.) 

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

3. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. 

4. Diploma (Lisans, Yüksek Lisans) 

5. Transkript belgesi  

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi 
 

* Af Kanunu Uygulama Esasları ile ilgili değişiklik olduğu takdirde bilgi/belge   talep edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/2018%20Af%20/Af_Dilek_e_Formu.pdf

