
7417 sayılı Af Kanunu Kapsamında Fakültemize Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin 

Dikkatine! 

18/07/2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 35 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 

83’ün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın Yayımladığı Uygulama Esasları’na göre; 

 2020-2021 Öğretim Yılı ile 2021-2022 Öğretim Yılı’nda Fakültemiz programlarına kayıt 

yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlara kayıt hakkı verilmesine, 

 Öğrenci alımı durdurulan veya kapatılan ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan i 

veya bu programlara yerleşen öğrencilerden Yaykur, Mektupla Öğretim gibi eğitim veren 

kurumlardan ilişiği kesilenlerin açıköğretim programlarına başvuru ve kayıt hakkı 

verilmesine, 

 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 olanlardan öğrencinin puanının tercih ettiği programların taban puanını 

sağlamaması durumunda açıköğretim programlarından tercih ettiği programa kayıt hakkı 

verilmesine karar verilmiştir.  

 Bu kapsamda 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler, aşağıda belirtilen 

evraklar ile 7.11.2022 tarihine kadar Fakültemize başvuruda bulunabileceklerdir. 

   BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER: 

 Dilekçe (Öğrenci İken Ad Soyadı Değişikliği Var İse Belirtilmesi, Fakülte No, Tc Kimlik 

No, İletişim Bilgileri İçeren) 

 Adli Sicil Kaydı, E-Devlet Üzerinden Alınan Güncel Belge 

 ÖSYM Sonuç Belgesi 

Dekanlığımız tarafından başvuruları değerlendirilen ve Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenime 

başlamaları uygun görülen öğrencilerin; 

Kesin Kayıt Tarihleri          : 01 Ağustos-15 Kasım 2022 Pazartesi saat 17.30’a kadar 

Kayıt Adresi                        : Ankara Üniversitesi 10. Yıl Yerleşkesi. Piri Reis Meydanı Açık 

ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ek Bina. Beşevler /ANKARA 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler  : 

1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

2-Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet biometrik fotoğraf, 



3-ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi, 

4-Lise diploması aslı ve fotokopisi, 

a) Diplomasını kaybedenler için mezun oldukları kurumdan alacakları “DİPLOMASINI 

KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”nin aslı. 

b) Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracaklar için lise diploması aslı ve fotokopisi ile 

Meslek Yüksekokulu diploması aslı ve fotokopisi ile öğrenim durum belgesi(transkript)’nin 

aslı. 

5-Askerlik durum belgesi, 

6-Adli sicil belgesi (sabıka kaydı), 

7- Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Katkı Payı biriminden alınacak katkı payı 

borcu olup olmadığına dair belge. 

Not: Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerin şahsen veya noter vekaleti ile başvurması 

gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan kayıt başvuruları dikkate alınmayacaktır. 

 


