T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
18 MAYIS 2018 TARİH VE 30425 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

(ÖNLİSANS-LİSANS)
18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı kanunun 15.
Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici 78. Madde eklenmiştir.
İlgili kanun için tıklayınız.
Yapılan düzenleme uyarınca; her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil)
Üniversitemizden ilişiği kesilenler ile Üniversitemize bağlı bir programı kazandıkları halde
kayıt yaptırmayanlar, başvuru yapmaları halinde 2018-2019 akademik yılında öğrenimlerine
başlayabileceklerdir.
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 söz konusu
maddeden yararlanamazlar.
Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlik tecil işlemleri kesin kayıt
tarihinden itibaren yapılır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta
olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde(terhis belgelerini ibraz etmeleri
koşuluyla)Üniversitemize başvuru yapabileceklerdir.
Bu kanundan yararlanarak Üniversitemize 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 yapabileceklerdir.
Bu kanundan yararlanarak Üniversitemize kayıt yaptıranlar başvurmaları halinde; Anadolu
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans
veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabileceklerdir.
Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi YÖK’te
olduğundan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca konuyla ilgili bir çalışma yapılması
halinde bu sayfada ilan edilecektir.
Bu kanun kapsamında Önlisans/Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyenlerin aşağıda
belirtilen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 18 Eylül 2018 tarihine kadar
şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta
yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Önlisans/Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler:



Başvuru Formu(İndirmek için TIKLAYINIZ)
Lise Diploması(Diplomanın aslı kayıt sırasında görüldükten sonra onaylanan
fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir.
Diplomanın aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
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Önlisans Diploması(DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden lise diplomasına
ek olarak önlisans diplomasının aslı kayıt sırasında görüldükten sonra onaylanan
fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir.
Diplomanın aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
Adayın ilgili yılda Üniversitemize yerleştiğini gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi
(ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol
Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
Adayın yerleştirme puanlarının da olduğu ilgili yıla ait LYS Sonuç Belgesi (ÖSYM’nin
web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması
gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.)
Nüfus cüzdan fotokopisi(1 adet, aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf(2 adet)
Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi

AF KANUNU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR:
Aşağıda bulunan soru ve cevaplar 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile eklenen 78. geçici
madde gereğince hazırlanmıştır.


MYO (Önlisans)Programları da af kapsamında mı?
Evet, MYO programları da af kapsamındadır.



İlişiğim kesilene kadar almış olduğum dersler sayılacak mı?
Öğrencilerin ilişikleri kesilene kadar aldıkları derslerin kaçının veya hangilerinin
sayılacağı, kayıt yaptıracakları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul kararı ile
belirlenecektir.



Şu anda çalışıyorum, devamsızlık hakkım olacak mı? Dersleri sadece sınavla
verme hakkım olacak mı?
Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri uyarınca devam zorunluluğu bulunmaktadır; kayıt yaptıranların derslere
devam etmeleri gerekmektedir.



Hangi yıldan itibaren ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek?
Af kanunu, geriye dönük bir tarih ile sınırlı değildir. 18.05.2018 tarihinden önce ilişiği
kesilen öğrenciler başvuruda bulunabilirler.



Hangi sebeple ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek?
“Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, 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.”
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Aftan kimler yararlanamayacak?
“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 aftan yararlanamayacaklar.”



Aftan yararlanırken bölüm değiştirebilir miyiz?
Kanun, öğrencilerin öncelikle ilişikleri kesilen üniversiteye kayıt yaptırmalarını
öngörüyor. Kaydınızı yaptırdıktan sonra, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve
Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde yatay
geçiş yapabilirsiniz.



Başka bir üniversiteden ilişiğim kesildi, Maltepe Üniversitesine transfer olabilir
miyim?
Kanun, öğrencilerin öncelikle ilişikleri kesilen üniversiteye kayıt yaptırmalarını
öngörüyor. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim
kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin İstanbul/Maltepe ilçesinde
bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla Üniversitemizin ilgili
programının taban puanını sağlamaları halinde Üniversitemize yatay geçiş
yapabilirler.



ÖSYM Burslu okuyordum, bursum devam edecek mi?
Af kanunu kapsamında kayıt yaptıracak olanların 2018-2019 akademik yılı için
belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Daha önce kazanılan bursları
devam etmemektedir.



ÖSYM Bursu dışındaki burs ve indirimlerim devam edecek mi?
Af kanunu kapsamında kayıt yaptıracak olanların 2018-2019 akademik yılı için
belirlenen öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekmektedir. Daha önce kazanılan burs
veya indirimleri devam etmemektedir.



Geçmişe ait borcum var. Kayıt yaptırırken bu borcumu ödemem gerekecek mi?
Evet, geçmişteki borcunuzu ödemeden yeni kayıt yaptırmanız mümkün değildir.



Şu an askerim, af kanunundan yararlanabilir miyim?
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini
takip eden 2 ay içinde(terhis belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla) Üniversitemize
başvuru yapabileceklerdir.



Maltepe Üniversitesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Ücretleri hakkında bilgi
alabilir miyim?
Ücret bilgisi için tıklayınız.
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