T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
18 MAYIS 2018 TARİH VE 30425 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANARAK
YÜRÜRLÜĞE GİREN 7143 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU
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.
Söz konusu madde kapsamında her ne sebeple olursa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil)
Üniversitemizden ilişiği kesilenler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde
(18 Eylül 2018 tarihine kadar) ilgili Enstitüye şahsen ya da noter onaylı vekilleri aracılığıyla
başvurmaları halinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında öğrenimlerine yeniden devam edebilirler.
Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
Ancak “(…) 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 Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip
eden 2 ay içinde (terhis belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla) daha önce ilişiklerinin kesildiği ilgili
Enstitüye başvurmaları halinde maddede belirtilen haklardan yararlanabilirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulundadır.
Lisansüstü Programlara Başvuru için Gerekli Belgeler:
TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN:











Başvuru Formu (İndirmek için TIKLAYINIZ)
Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi.
Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Aslı ve Fotokopisi
Daha önce kayıt yaptırdığı tarihte verilen LES/ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak
diploma denklik belgesi
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek
başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN:


Başvuru Formu (İndirmek için TIKLAYINIZ)
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Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi.
Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Aslı ve Fotokopisi
Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak
diploma denklik belgesi
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek
başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir

DOKTORA İÇİN:














Başvuru Formu (İndirmek için TIKLAYINIZ)
Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi.
Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
Yüksek Lisans Diploması Aslı Fotokopisi
Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not
dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi
Daha önce kayıt yaptırdığı tarihte verilen LES/ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi
Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’den alınacak
diploma denklik belgesi
Daha önce kayıt yaptırdığı tarihte verilen Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı (KPDS, ÜDS veya
YDS ile YÖK’ün eşdeğer olarak belirlediği sınavlardan en az 55 puana karşılık gelen Sınav
Sonuç Belgesi)
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek
başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.

SANATTA YETERLİK İÇİN:














Başvuru Formu (İndirmek için TIKLAYINIZ)
Terör suçundan ceza almadığına ilişkin savcılık belgesi.
Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi
Yüksek Lisans Diploması Aslı ve Fotokopisi
Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not
dökümü belgesi)
Daha önce kayıt yaptırdığı tarihte verilen LES/ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi(Sanat
alanlarından gelmiyor ise)
Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’den alınacak
diploma denklik belgesi
Daha önce kayıt yaptırdığı tarihte verilen Yabancı Dil Sınav Belgesi Aslı (KPDS, ÜDS veya
YDS ile YÖK’ün eşdeğer olarak belirlediği sınavlardan en az 55 puana karşılık gelen Sınav
Sonuç Belgesi)
Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi
Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek
başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.
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7143 SAYILI AF KANUNU İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR
Aşağıda bulunan soru ve cevaplar 7143 sayılı kanunun 15. maddesi ile eklenen geçici madde
78 gereğince hazırlanmıştır.


Lisansüstü programları da af kapsamında mı?
Evet, lisansüstü programları da af kapsamındadır.



İlişiğim kesilene kadar almış olduğum dersler sayılacak mı?
Öğrencilerin ilişikleri kesilene kadar aldıkları derslerin kaçının veya hangilerinin
sayılacağı, kayıt yaptıracakları Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisiyle
Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecektir.



Şu anda çalışıyorum, devamsızlık hakkım olacak mı? Dersleri sadece sınavla
verme hakkım olacak mı?
Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.



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.



Hangi sebeple ilişiği kesilenler aftan yararlanamaz?
“(…) 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” başvuru yapamazlar.





Aftan yararlanırken program değişikliği için başvuruda bulunabilir miyim?
İlişikleri kesilen programa kesin kaydını yaptıran öğrenciler ilgili yönergelerde geçen
yatay geçiş hükümlerine uygun farklı bir programa yatay geçiş başvurusunda
bulunabilirler.
Başka bir üniversiteden ilişiğim kesildi, Maltepe Üniversitesine transfer olabilir
miyim?
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Öncelikle kayıtlarının silindiği Üniversiteye yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, gerekli
belgelerle birlikte T.C. Maltepe Üniversitesine yatay geçiş başvurusunda
bulunabilirler.


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



Programı tamamlamak için azami ne kadar süre tanınır?
Azami süreler Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
tanımlanmıştır. Burada geçen kanuna dayalı olarak eğitim ve öğretimine devam
edecek öğrencilere bulundukları aşamaya göre (ders/yeterlik/tez) ilgili yönetmelik
maddesinde geçen azami süreler tanınır.



Askerlik tecilim ne kadar süreyle yapılacaktır?
Bir önceki soruya istinaden tarafınıza tanımlanacak azami süre aynı zamanda askerlik
tecili talep edilecek azami süreyi gösterecektir.
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