
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

 

6569 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri 

(22 Aralık 2014) 
 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen ve 26.11.2014 tarih ve 

29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 32 inci 

maddesi ile düzenlenen geçici 68 nci maddesi; 

 

“Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği 

kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede 

yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip 

eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine 

başlayabilirler.” hükmünü amirdir. 

 

Bu kapsamda olmak üzere, maddenin yürürlük tarihi olan 26 Kasım 2014 tarihinden 

önce Üniversitemizden ilişiği kesilenler, beş ay içerisinde 27 Nisan 2015 tarihine kadar 

ilişiklerinin kesildiği Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun Geçici 58 inci maddesinde yer alan esaslara bağlı olarak 

öğrenimlerine başlayabileceklerdir. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

YAPILACAK İŞLEM TARİH 

Başvuru Başlangıç Tarihi 26 Kasım 2014 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde  

Öğrenime Başlamak İçin Son Başvuru Tarihi 
02 Şubat 2015 

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde  

Öğrenime Başlamak İçin son Başvuru Tarihi 
27 Nisan 2015 

 

BAŞVURU YERLERİ 

Kanundan yararlanmak isteyenler, yukarıda yer alan tarihlere bağlı olarak 

müracaatlarını kayıtlarını sildirdikleri veya ilişiklerini kestirdikleri 

Müdürlüklere/Dekanlıklara yapacaklardır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BİLGİ/BELGELER: 

1- Lise / Önlisans Diploması (Aslı), 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet) 

3- Son altı ayda çekilmiş, vesikalık fotoğraf (4 adet) 

4- 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden 

alınan askerlik durumunu belirtir belge. 

5- Lisans programlarına kayıt yaptıracaklar için başka lisans programında 

(açıköğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair, Önlisans programlarına kayıt 

yaptıracaklar için ön lisans programında (açık öğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim 

görmediğine dair yazılı beyan, 

6- Öğrenim ücretinin ödendiğine dair bilgi/belge, 

 

BAŞVURU FORMU 

6569 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyenler yukarıda yer alan bilgilere bağlı 

olarak dolduracakları form dilekçe ile ilişiklerinin kesildiği Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat 

edebileceklerdir. 
 

NOT: Konu ile ilgili belirlenecek usul ve esaslar ile diğer bilgiler Üniversitemiz web 

sayfasında daha sonra yayımlanacaktır. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141126-3.htm


 

 

BAŞVURU FORMU 

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

.............................................................DEKANLIĞINA/ MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

26Kasım 2014 tarih ve 29187 Sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 6569 

Sayılı Kanun’un 32inci maddesinde yer alan Geçici 68 inci madde ile düzenlenen öğrenci 

affından yararlanarak eğitim-öğretime 201… / 201... eğitim-öğretim yılı ……………yarıyılında 

başlamak istiyorum. 

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.… / …./ 2014 

 

        (Adı-Soyadı-İmza) 

 

      (Üniversiteye kayıt sırasındaki soyadı) 

 

6569 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyen öğrencinin ilişik kesme nedenleri: 

 Azami süre dolduğu için kaydı silinme 

  
 İki dönem üst üste kayıt yenilememe / Katkı payı yatırmama 

  
 Kendi isteği ile kayıt sildirme 

  
 Başarısızlık 

  
 Disiplin cezası  

  
 AÜ’ye yerleştiği halde kayıt yaptırmama 

  
 Yurtdışından yatay geçiş yaptıktan sonra işlemi iptal edilme 

  
 Diğer 

………...(Belirtiniz)…………………………………………………………………………………………….    

     

İlişiğinin Kesildiği Ens/Fakülte/YO/MYO Adı  

Bölüm/Programı   

Öğrenci No   

TC Kimlik No   

İlişiğinin Kesildiği Sınıf/Dönem ( …….) Sınıf             (…….) Dönem 

İlişiğinin Kesildiği Tarih ……./……./………… 

Başka Bir Önlisans / Lisans Programına(AÖF Programları 

Hariç) Kayıtlı mısınız?  (Evet / Hayır) 
 

Herhangi bir adli/idari bir ceza alıp almadığınız.  

Aldı iseniz belirtiniz. 
 

Adres 
 

 

Sabit Tel./Cep Tel.  

e-posta  

 



 

Geçici Madde 58- 

(Ek: 13/2/2011-6111/173 md.)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 ile yurt 

dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, 

terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir 

programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları 

şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim-öğretim 

yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu 

maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca 

uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime 

başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil 

edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar 

terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu 

maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları 

ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans 

düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile 

ilişiği kesilenler, bu maddeninyayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde 

başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına 

intibakları sağlanır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim 

kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, 

üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve 

ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, 

senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki 

üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden 

yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde 

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan 

sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında 

ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir. 

 


