
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ AFFI UYGULAMA 
İLKELERİ 

YASAL DAYANAK 

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun, Madde 35. Kanun No: 7417, Kabul Tarihi: 1/7/2022. T.C. Resmî Gazete, s. 

31887, 5 Temmuz 2022 Salı. 

AFFIN KAPSAMI VE KOŞULU 

Kapsam; 

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, 

- Diğer sebeplerle ilişiği kesilenler, 

- Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar.  

Koşul; 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (05/07/2022) dört ay içinde (07/11/2022) ilişiklerinin 

kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla, 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44'üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022 -2023 eğitim- 

öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 

AF KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR 

- Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 

ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı 

(madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm 

olanlar, 

- Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler, 

- Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilen kişiler, 

- 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı 

suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler, 

- 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. 

UYGULAMA ESASLARI 

Yukarıda belirtilen Kanun'a istinaden 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiş, 

bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna 

yetki verilmiş, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18.07.2021 tarihli 

Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve anılan Kanun'un Geçici 83'üncü maddesinin 

yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir. Buna 

göre: 

1. Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce af kapsamı dışında kalanlar hariç 

olmak üzere ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna (ÇAKÜ 

Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne) 07/11/2022 tarihine kadar şahsen ya da posta/kargo 

ile başvuruda bulunmaları hâlinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44'üncü maddesinde 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220705-1.pdf


yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Güz/Bahar döneminden itibaren 

öğrenimlerine başlayabileceklerdir. 

2. 07/11/2022 tarihine kadar mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan 

kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin 

heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan 

yararlanabileceklerdir. 

3. Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış 

ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş kişiler, vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin 

alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 

83'üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

4. Bir programa yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan ve programı daha sonra kapatılan 

öğrencilerin, kayıt yılındaki taban puanını sağlamaları şartıyla ilgili üniversitesinin yetkili 

kurulları tarafından eşdeğer bir programa intibakının yapılmasına, Öğrenci alımı durdurulan 

veya kapatılan lisansüstü programlardan ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen 

öğrenciler; öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin 

üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam edebileceklerdir.  

5. Yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlarından 

ilişiği kesilen öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Enstitüdeki eşdeğer 

programlara intibakı yapılacaktır. 

6. Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim 

kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananlar, "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği'nin öngördüğü şartlar çerçevesinde ve yalnızca 2022-2023 eğitim-öğretim 

döneminde yatay geçiş yapabileceklerdir. 

7. Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin, "Lisansüstü Eğitim 

Öğretim Yönetmeliği" hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği 

dikkate alınarak, bu durumdaki öğrenciler halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç 

lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt 

hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerdir. 

8. Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme 

hakkı kazananlar, bunlardan bir tanesine kayıt hakkı vardır. 

9. İlgili Kanun uyarınca; 

a. Yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrenciler in kayıt tarihinden 

itibaren azami süresinin başlamasına, program süresi ise "2022-2023 Eğitim ve 

Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci 

Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre belirlenecektir. 

b. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenler katkı 

payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran 

diğer öğrencilerle birlikte alınacak, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı 

payı/öğrenim ücreti alınmayacaktır. 

c. Kayıt yaptırıp 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam etmeyen öğrenciler 

ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılına yatay geçiş yapacaklar kayıt 

yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi 

gerekmeyecektir. 

 

10.  Af kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/06/2019 tarihli ve 

7179 sayılı Asker alma Kanununun 20'nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılabilecek, bu 

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



ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan 

yararlanabileceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER 

Başvuru Tarihi: 05 Temmuz - 07 Kasım 2022 

Başvuru Belgeleri: 

1. Başvuru Dilekçesi Tıklayınız. 
2. Kimlik Fotokopisi 
3. Lisans Diploması. (Lisans Mezuniyeti 2008 ve öncesi olanlar için) 
4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf 
5. Bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencileri için programı kazandığını 

gösterir belge ve (ALES, Askerlik Belgesi, Yabancı Dil varsa, Transkript) 
6. Adli sicil kaydı (E-devletten alınan belgeler kabul edilir) 
7. Askerlik Belgesi 

Başvurular şahsen ya da belgeler Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Müdürlüğü, Yeni Mahalle 15 Temmuz Şehitler Bulvarı No: 10 18200 Yeni Mahalle / Çankırı adresine  

iadeli taahhütlü posta/kargo ile gönderilerek de yapılabilecektir. Posta/kargo ile yapılacak 

başvurularda yaşanacak ulaşmama/gecikme gibi olumsuzluklardan Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Müdürlüğü sorumlu değildir. E posta ile yapılan başvuralar dikkate alınmayacaktır. 

Süresi dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru yapan öğrencilerden belgeleri eksiksiz olanların kayıtları başka bir işleme gerek kalmadan 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. Öğrenci Affına İlişkin Usul ve Esaslar. 

Her türlü soru ve sorunlar için sagbilens@karatekin.edu.tr adresine e-posta gönderebilir. 

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf
mailto:%20sagbilens@karatekin.edu.tr
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