
ANKARA ÜNİVERSİTESİ  

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 

7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU 

 

 

Usul ve Esaslar:  

 

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 edilmiştir. (Bknz.7147 sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri) 

 

Başvuru Zaman Çizelgesi ve Başvuru Koşulları: 

 

05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen ve 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a 

Eklenen Geçici 83.üncü maddeden yararlanmak isteyen Enstitümüz lisansüstü öğrencileri 

(https://www.resmigazete.gov.tr/05.07.2022),  

 

07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıda istenen belgeler ile birlikte başvurmaları ve 

anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime 

başlayabileceklerdir. 

 

07 Kasım 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar, aşağıda istenen belgeler ile birlikte başvurmaları ve 

anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime 

başlayabileceklerdir. 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde 

mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay 

içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi 

mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir. 

05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde 

aşağıda istenen belgeler ile birlikte başvurmaları ve anılan Kanun’da belirtilen şartları taşımaları 

halinde, ilgili Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un 

yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri de gerekmektedir. 

 

Başvurular, Enstitümüze şahsen veya kargo yoluyla yapılacaktır. E-posta yoluyla yapılacak başvurular 

ile kargo yoluyla yapılacak gecikmeli başvurular ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek 

ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenen Belgeler: 
1) Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış 

olmalıdır), 

2) Son altı ay içinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf, 

3) Türk uyruklular için T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, 

4) Yabancı uyruklular için Pasaport Fotokopisi, 

5) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir), 

6) 7417 sayılı Kanun’un 35.maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden 

yararlanma istemine ilişkin dilekçe (Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır)  

  

İlgili Kanundan Yararlanamayanlar:  

Sözkonusu Kanun’dan  

http://nukbilimler.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/178/2022/07/7147-Sayili-Kanunun-Uygulama-Ilkeleri.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/05.07.2022


 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör suçu  

 26/09/2004 tarih ve 5237 sayılı TCK’da yen alan kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 

83) 

 İşkence (madde 94 ve 95),  

 Eziyet suçundan (madde 96),  

 Cinsel saldırı (madde 102),  

 Çocukların cinsel istismarı (madde 103),  

 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,   

 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71inci maddesinde yazılı fiiler 

 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,  

 Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler, ilgili 

Kanundan yararlanamayacaklardır. 
 


