
7417 SAYILI AF KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 
Geçici Madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme 
konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup 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. 

Genel Hükümler 
MADDE 1 - (1) 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanunun Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 
05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan, 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 yaptırmayan hazırlık ve ara sınıflar dahil, ön lisans ve lisans öğrencileri ile yüksek 
lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören öğrenciler (yabancı dil hazırlık, bilimsel hazırlık ve 
ara sınıflar dahil) 2547 sayılı Kanunun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanabilmek için 07 
Kasım 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. 

(2)  05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu 
esasların Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemelerinin 
25/06/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20’nci maddesindeki usul ve esaslara 
göre yapılabileceğine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta 
olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları 
halinde kayıt yaptırabilirler.  

(3)  05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu 
esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerden; 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 hariç, halen tutuklu veya hükümlü olanların 07 Kasım 2022 
tarihine kadar Üniversitemize başvurması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 
83’üncü Maddesi hükümlerinden yararlanabilir. 

(4)  05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemize bağlı bütün programlardan hazırlık 
dâhil, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi görenlerden ilişiği 
kesilenler ile, bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt 
yaptırmayanların, bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrenciler bu tarihten itibaren dört 



ay içinde (07.11.2022 tarihine kadar) başvuruda bulunmaları ve kesin kayıtlarının yapılması 
halinde, 2547 sayılı Kanunun 44. Maddesinde yer alan esaslara göre, 2022-2023 eğitim-öğretim 
yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 

(5)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü Maddesinde öngörülen 
başvuru süresi olan bu maddenin yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihinden itibaren dört ay içinde 
mücbir sebeplerle başvuramayan bu esasların birinci maddesinde belirtilen öğrenciler, mücbir 
sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların 
ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde 
bu kanundan yararlanabilirler. 

(6)  05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemize bağlı programlardan ilişiği kesilen bu 
esasların birinci maddesinde belirtilen öğrencilerden Üniversitemiz ile ilişiği kesildikten sonra 
TC vatandaşlığından çıkmış/çıkarılmış ve yabancı uyruklu statüsüne geçmiş olanlar da 
vatandaşlık haklarının kullanılmamasına ilişkin alınmış yargı kararı olmaması durumunda 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü Maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.  

(7)  Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca 
açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen önlisans ile lisans tamamlama 
programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 
83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.   

(8)  Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle Üniversitemizden 
ilişiği kesilen kişiler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü Maddesi 
kapsamından yararlanamazlar. 

(9)  Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından 
ilişiği kesilen öğrenciler çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramazlar. 

(10) Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ve yan dal 
programlarından ilişiği kesilen öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 
83’üncü Maddesi kapsamından yararlanamazlar. 

(11) Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü 
programlardan ilişiği kesilen veya bu programlara yerleşen öğrencilerden, 

a) Öğrenci alımı durdurulan veya kapanan ikinci öğretim programı öğrencilerinin 
üniversitedeki aynı programın birinci öğretiminde eğitimlerine devam etmelerine veya 
üniversiteye giriş yılı itibariyle aynı ya da farklı il’de bulunan başka bir yükseköğretim 
kurumunun taban puanını sağlamaları şartıyla ikinci öğretim programına geçiş 
yapabileceklerdir. Bu durumdaki öğrenciler için kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır. 

b) 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 intibakları yapılacaktır. 

(12) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, söz konusu 
maddeden yararlanarak lisans programına kayıt yaptırabilirler veya istemeleri halinde Meslek 
Yüksekokullarında ki ön lisans programlarına intibakı yapılır. 

(13) 7417 sayılı Kanun uyarınca kayıt hakkı kazananların derse devamı ve eğitimle ilgili 
diğer koşulları Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeği, ilgili Yönerge ve Senato Esasları hükümlerine tabidirler.  

(14) Öğrencilerin kayıt hakkı kazandığı veya ilişiğinin kesildiği ön lisans, lisans veya 
lisansüstü programın üniversite bağlantısının değişmiş olması halinde, söz konusu programın 
aktarıldığı yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. 



(15) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak 
ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla 
aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu 
programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” hükmünün uygulanmasında; 

a) Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği eş değer diploma programlarının kayıt 
yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle 
bulunmayan veya öğrenci almayan eş değer programlara yatay geçiş başvurularının 
“Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” şartları çerçevesinde değerlendirilebileceğine, 

b) Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma 
programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olanların, söz konusu farklı 
programa, ilgili yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenecek usul ve esaslara göre 
yatay geçiş başvurusu yapabilmelerine, 

c) DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam 
edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabileceğine ve adayların ilgili 
yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerektiğine, ilgili yılda DGS ile öğrenci 
alınmamışsa öğrencilerin o programa başvuru yapamayacağına, 

ç) Yükseköğretim kurumlarında yer alan örgün programlara söz konusu yatay geçiş 
işleminin yalnızca 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılmasına, bu tarihten sonra 
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, 
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

(16) Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim 
Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine 
ilişkin kararı çerçevesinde kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa 
başvuran bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından 
kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa 
kayıt yaptırabileceklerdir, 

(17) Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna 
dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt yapabilme hakkı vardır. 

(18) Belirli sağlık şartları öngörülen programlardan, bu şartları sağlayamamaları 
nedeniyle kaydı yapılamayan veya kaydı silinen öğrencilerle ilgili olarak, ÖSYM tarafından 
başka bir programa yerleştirilme işlemi yapılmışsa yapılan işlemin dikkate alınmasına, ÖSYM 
tarafından başka bir programa yerleştirilmemişse, üniversite tarafından sağlık raporu 
istenmeyen öğrencinin ilgili yılda programın puan türünde yükseköğretim kurumlarında 
Türkiye geneli en düşük taban puanı sağlaması kaydıyla başka bir programa devam imkanı 
tanınmasına, üniversitede benzer bir programın yer almaması halinde öğrencinin söz konusu 
programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu 
tarafından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak uygun görülecek bir programa yerleştirilir. 

(19) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 
yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt tarihinden itibaren 
azami süresinin başlamasına, program süresinin 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 belirlenir. 

(20) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 
20222023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim 
ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle 
birlikte alınır. Ancak, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti 
alınmaz. 

(21) Kayıt yaptırıp 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam etmeyen 
öğrencilerden, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılına yatay geçiş yapacakların kayıt 
yaptırdıkları yükseköğretim kurumuna ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. 

(22) Anılan Kanun uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı 
verilen devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler için “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 uygulanır. 

(23) Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın internet sitesinde https//ogrisl.subu.edu.tr adresinden 
öğrencilere duyurulur. 

(24) İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen adayların 
başvuru işlemleri geçersiz olur, bu durumda olan adaylar kayıt haklarından feragat etmiş 
sayılırlar ve daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Kesin kayıt işlemlerini 
gerçekleştiren adaylara ilgili dönemden geçerli olmak üzere öğrenim durumuna uyan belge 
verilir. 

(25) 2547 sayılı Kanunu'nun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanmak üzere başvuran 
ve başvuruları uygun bulunan adayların, öğrencilik haklarını kullanması, istenen belgelerin tam 
olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi ile başlar. İstenen belge/belgeleri ilan edilen 
tarihte teslim etmeyen adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. 

(26) 2547 sayılı Kanunu'nun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanarak kayıtları 
yapılanların intibakları 2547 Sayılı Kanun'un 44. Maddesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 
kararları, ilgili diğer mevzuat ve Senato Kararları çerçevesinde yapılır. 

(27) Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından yayınlanan/yayınlanacak olan kararlar doğrultusunda alınacak Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senato Kararları geçerli olacaktır. Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından ek kararlar gönderilmesi halinde, Üniversitemizce bu doğrultuda yeniden 
düzenleme yapılacaktır. 

Lisans ve Ön Lisans Programlarına Ait Hükümler 
MADDE 2 - (1) Yükseköğretim kurumlarının yurtdışı üniversite ile ortak ön lisans veya 

lisans eğitimi veren programlarına kayıtlı olan öğrencilerden Türkiye’deki üniversiteden ilişiği 
kesilenlerin, adı geçen kanunla ilgili işlemlerinin üniversitesi tarafından yürütülmesine; bu 
durumdaki öğrencilerden yurt dışındaki üniversiteden ilişiği kesilmesi nedeniyle ortak 
programa devam edemeyecek olanların; 

a) Üniversitesinde aynı program/bölüm yoksa, eşdeğer bir program bulunması halinde  
bu programa devam edebilirler.  



b) Üniversitesinde aynı program/bölüm ve eşdeğer program bulunmuyorsa, ilgili 
yıldaki ÖSYS puanı ile 5 tercih alınarak ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından 
Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek, Yükseköğretim Kurulu tarafından yerleştirilir. 

c) Öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını sağlamaması 
durumunda Anadolu, Ankara, Atatürk veya İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim 
programlarından tercih ettiği programa kayıt hakkı verilir. 

(2)  6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca Üniversitemize yerleştirilerek kayıt 
yaptıran ve sonrasında 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen; bu tarihten önce 
Üniversitemize yerleşmekle birlikte kayıt yaptırmayanlar (yatay geçiş yapanlar hariç) 
07.11.2022 tarihine kadar 7417 sayılı Kanundan yararlanmak için Üniversitemize kayıt 
yaptırabilirler. 

(3)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi kapsamında bir 
yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananların başvurmaları halinde Anadolu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki 
açık öğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. 
Yatay geçiş için süre kısıtlaması uygulanmaz. Ancak,  konuya ilişkin başvuru tarihlerinin ilgili 
üniversiteler tarafından öğrencilere duyurulacağından söz konusu öğrencilerin duyurulan 
tarihlerde adı geçen üniversitelere başvuru yapması gerekmektedir. 

Lisansüstü Programlara Ait Hükümler 
MADDE 3 - (1) 2547 sayılı Kanunun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanarak 

Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen öğrencilerden 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 öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki 
kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları 
lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.  

(2)  2547 sayılı Kanunun Geçici 83’üncü Maddesinden yararlanarak Üniversitemiz 
lisansüstü programlarına başvurmak isteyen öğrencilerden aynı zamanda araştırma görevlisi 
kadrolarından da ilişiği kesilenler, araştırma görevlisi kadrosuna dönemezler. Ancak istemeleri 
halinde ilişiklerinin kesildiği lisansüstü programa kayıt olabilirler. 

(3)  05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizin kapatılan lisansüstü programlarından 
ilişiği kesilen veya söz konusu programlara yerleşmekle birlikte kayıt yaptırmayanların 
intibakları Üniversitedeki eş değer bir programa yapılır.  

(4)  Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği 
yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği’, yönerge ve senato esaslarının öngördüğü. 

(5)  Bu Usul ve Esasların uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunların çözülmesinde 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu yetkilidir. 
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