
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

7417 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ 

UYGULAMA İLKELERİ 

 

 

1- AF YASASINDAN YARARLANAMAYACAKLAR 

 

Aşağıdaki fıkralarda sayılan ön lisans, lisans tamamlama, lisans programlarından ilişikleri 

kesilenlerin Üniversitemize başvuru hakkı bulunmamaktadır: 

 

a) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçlarından, 

 

b) 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 olanlar, 

 

 c) 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 bulunması gerekçesiyle ilişiği kesilenler,  

 

d) Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçesiyle ilişiği kesilenler, 

 

e) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından 

çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş, vatandaşlık haklarının 

kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olanlar, 

 

f) Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler, 

 

g) Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için Çift Anadal lisans programından ilişiği 

kesilen Çift Anadal öğrencileri, 

 

h) Kayıtlı olduğu Üniversitemiz lisans programlarından yatay geçiş nedeniyle ilişiği kesilip bir 

başka yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlar, 

 

ı) Yurtdışından Öğrenci Kabulu Kontenjanları kapsamında kayıtları geçiçi olarak yapılan ve 

geçiçi kayıtlı iken (öğrencilik hakkı elde edemeyen ) kaydı silinenler. 

 

2- AF YASASINDAN YARARLANACAKLAR 

 

1. madde kapsamında sayılan sebeplerin dışında, ön lisans, lisans tamamlama, lisans 

programlarından ilişikleri kesilenlerden aşağıdaki şartları sağlayanların Üniversitemize başvuru 

hakkı bulunmaktadır: 

 

a) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, 

 

 

b) Yükseköğretim sınavı sonucuna göre bir programı kazanarak kayıt hakkı kazandığı halde 

kayıt yaptırmayanlar, 



 

c) Kendi isteğiyle ilişiği kesilenler, 

 

d) Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesildikten sonra T.C. vatandaşlığından 

çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş, vatandaşlık haklarının  

kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmayanlar, 

 

e) Anadal lisans programından mezun olan ancak Çift Anadal lisans programından ilişiği 

kesilen Çift Anadal öğrencileri, 

 

f) 667 sayılı KHK uyarınca Üniversitemize kayıt yaptıran daha sonra ilişiği kesilen öğrenciler 

ile Üniversitemize 667 sayılı KHK uyarınca yerleştirilen kayıt yaptırmayan (başka bir kuruma 

yatay geçiş yapanlar hariç) öğrenciler. 

 

 

3-BAŞVURU SÜRESİ 

 

a) Başvuru koşullarını sağlayanlar 05 Temmuz-7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar, 

Üniversitemizin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 

 

b) Öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle (Başvuru süresi içinde kalacak şekilde 

hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer haller nedeniyle) başvuramayanların, mücbir sebebin 

ortadan kalktığı tarihten itibaren, belgelemek şartıyla (sağlık nedenleri ile başvuramayanların 

heyet raporu) bir ay içinde başvurmaları gerekir. 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar 

belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

c) 7417 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini 

yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde askerlik görevini yapmakta olduklarını 

belgelemeleri şartıyla ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.  

 

d) 7417 sayılı Kanun hükümlerine göre  14 Ekim 2022 tarihine kadar kayıtları yapılan 

öğrenciler öğrenimlerine 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında, 17 Ekim 2022 tarihi 

ve sonrasında kayıtları yapılan öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında 

(yıllık programlar hariç) öğrenimlerine başlayacaklardır.  

 

4- ÖĞRENCİ ALIMI DURDURULAN VEYA KAPATILAN PROGRAMLAR 

 

Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans ve lisans programlarından ilişiği kesilen 

Üniversitemiz öğrencileri veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanlar: 

 

a) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans/lisans programlardan ilişiği kesilen 

Üniversitemiz öğrencilerinin veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanların, giriş yılı 

itibariyle birim içindeki başka bir programın taban puanını sağlamaları durumunda ilgili 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile Üniversite içindeki bir programın taban puanını 

sağlamaları durumunda üniversite yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılarak kayıtları 

yapılır. 

 

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Hemşirelik ve Ebelik programlarından 

ilişikleri kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin programların 



bağlantısının değişmesi nedeni ile Hemşirelik Fakültesi bünyesinde açılan Hemşirelik ve Ebelik 

programlarına intibakları yapılarak kayıtları yapılır. 

 

c) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan lisans programlardan ilişiği kesilen Üniversitemiz 

öğrencilerinin veya bu programlara yerleşip kayıt yaptırmayanların, Üniversitemize giriş yılı 

itibariyle Üniversitemizde başka bir programın taban puanını sağlamaması veya 

Üniversitemizde benzer bir programın yer almaması durumunda yerleştirildikleri yıldaki ÖSYS 

taban puanını dikkate alarak yapacağı 5 tercih ile başka bir Yükseköğretim Kurumuna 

yerleştirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.  

 

 

5-ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞEN PROGRAMLAR 

 

1- Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili 

en az %30 ve %100 İngilizce olan Üniversitemiz lisans programlarına başvuru yaparak fakülte 

yönetim kurulu kararı ile kayıtları kabul edilenler; 

 

a) Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılan 

Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli 

puanı sağlayanlar, 

 

b) Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılan yeterlik 

sınavına eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanın 

bulunmaması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yeterlik 

sınavına katılacaktır. Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayanlar intibakı yapılan sınıftan 

eğitimine devam edeceklerdir. 

 

c)Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayamayanların yerleştirildikleri yıldaki ÖSYS taban 

puanını dikkate alarak yapacağı 5 tercih ile başka bir Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilmek 

üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

 

 

2-Öğretim dili %30 İngilizce olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim 

dili %100 İngilizce olan Üniversitemiz lisans programlarına başvuru yaparak fakülte yönetim 

kurulu kararı ile kayıtları kabul edilenler; 

 

a) %30 ve %100 yabancı dil öğretim yapılan programlardan hazırlık öğrenimini en az 70 puan 

alarak tamamladıktan sonra ilişiği kesilen ve 7417 sayılı Kanundan yararlanarak 

Üniversitemize yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Yeterlik Sınavına girme şartı 

aranmaz. 

 

b) Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılan 

Yeterlik Sınavı’na eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli 

puanı sağlayanlar, 

 

c) Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince yapılan yeterlik 

sınavına eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden yeterli puanın 

bulunmaması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yeterlik 

sınavına katılacaktır. Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayanlar intibakı yapılan sınıftan 

eğitimine devam edeceklerdir. 



 

d)Yeterlik Sınavı’nda yeterli puanı sağlayamayanların zorunlu hazırlık sınıfına devam 

edebileceklerdir. 

 

7- LİSANS PROGRAMINDAN ÖN LİSANS DİPLOMASI ALARAK AYRILANLAR 

 

Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, ayrıldığı lisans 

programına yeniden başvuruda bulunabilecektir.  

 

8- HALEN AYNI DÜZEYDE BAŞKA BİR PROGRAMDA KAYDI BULUNAN 

ÖĞRENCİLER 

 

a) Daha önce Üniversitemiz ön lisans ve lisans programından kaydı silinen veya yerleşip kayıt 

yaptırmayıp halen örgün ön lisans ve lisans programına kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim 

Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine 

ilişkin kararı çerçevesinde, halen devam ettikleri yükseköğretim örgün ön lisans ve lisans 

programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kaydının silindiği veya yerleşip kayıt 

yaptırmadığı Üniversitemiz ön lisans ve lisans programına kayıt yaptırabilirler. 

 

 b) 7417 sayılı Kanun hükümlerine göre birden fazla programa kayıt hakkı kazananlar 

bunlardan yalnız bir tanesine kayıt yaptırabilirler. 

 

 

 

9- GEÇİŞ BAŞVURULARI 

 

a) Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına, 

Senato ile kabul edilen akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yatay geçiş yolu ile öğrenci 

kabul edilecektir. Bu kapsamda başvuru yapacak öğrenciler için her programa 10’ar kontenjan 

ayrılmıştır. 

 

10- İNTİBAK 

 

a) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan ön lisans/lisans öğrencilerinin, daha önce 

başarılı olduğu derslerin ilgili programların aktif eğitim planlarına intibakı, “Ankara 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Ders muafiyetleri” başlıklı 

21 inci maddesi hükümlerine göre yapılır.  

 

b) Üniversitemiz öğrencisi iken ilişiği kesilen ve 7417 sayılı Kanun kapsamında kaydı yapılan 

ön lisans/lisans öğrencilerinin muafiyet işlemlerinde “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin “Ders muafiyetleri” başlıklı 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında geçen en çok beş yıl önce alıp başarılı olma koşulu hükmü uygulanmaz. 

 

c) Üniversitemizden ilişiği kesildikten sonra ya da kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan 

öğrencilerden başka bir programa devam etmiş ve diploma almış öğrenciler; bu programdan 

almış ve başarmış oldukları dersleri saydıramazlar.  

 

d) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazanan ön lisans/lisans öğrencilerinin, daha önce 

başarılı olduğu derslerin ilgili programların aktif eğitim planlarına intibakında 2547 sayılı 

Kanun'un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında verilen Türk Dili, Yabancı 



Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Sosyal seçmeli dersleri ile Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri dersleri için en çok beş yıl önce alınma kuralı uygulanmaz. 

 

11- AZAMİ SÜRE 

 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca yükseköğretim 

kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin azami süreleri, kayıt tarihinden itibaren başlar. 

 

b) Kaydı açılan öğrencilerden daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı yapılanların azami 

süreleri, 2547 sayılı kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen programın azami 

süresinden kabul edildiği yıl/yarıyıl çıkartılarak hesaplanır. 

 

12- KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ 

 

 

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 Eğitim-

Öğretim yılında eğitime devam hakkı verilen öğrencilerden ilişiği kesildiği tarih ile 7417 sayılı 

Kanundan yararlanarak yaptırdığı tarih arasında herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti 

alınmayacak; öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 

başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte hesaplanacaktır. 

 

b) 7417 sayılı Kanun Kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında kaydı yapılan 

Üniversitemiz öğrencilerine, “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim 

Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve 

Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı” hükümleri uygulanacaktır. 

 

c) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamında Üniversitemiz programlarında 7417 sayılı 

Kanun kapsamında kaydı yapılan öğrencilerin ÖSYM sınav sonucuna göre elde ettikleri  

bursları devam etmeyecek, ilgili yıl için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 

belirlenen öğrenim ücretlerini ödeyeceklerdir. 

d) Yurtdışı Öğrenci Kabul Kontenjanları kapsamında 7417 sayılı Kanun ile kaydı yapılan 

öğrenciler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin 

Tespitine Dair Karar’ın yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti 

tutarları başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için 

Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti öderler. 

e) Türkiye Bursları, Devletlerarası Antlaşma vb. kabul türleri kapsamında 7417 sayılı Kanun 

ile kaydı yapılan öğrenciler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında 

Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim 

Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak 

öğrenim ücreti tutarları başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı 

için Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücreti öderler. 

 

13-İLKELERDE YER ALMAYAN HUSUSLAR 



Bu ilkelerde hükmü bulunmayan hallerde öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

tarafından hazırlanan 7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici madde 83 

uygulama ilkeleri, YÖK mevzuatı, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmelik ve Yönergeleri ile ilgili Senato kararları geçerlidir. 

 

 

 


