
18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 7143 Sayılı Af Kanunundan  

yararlanmak isteyenler için açıklamalar 

1- 7143 Sayılı Af Kanun’dan yararlanmak isteyenler 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine 

kadar başvurabilirler. 

2-  Bu Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, 

terhislerini takip eden 2 ay içinde ilişiğinin kesildiği birime başvurmaları halinde bu 

maddede belirtilen haklardan yararlandırılacaklardır.  

3- 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.    

4-  Başvurular, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. 

5- Posta ve Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

1- Başvuru Formu için tıklayınız…
2- Lise Diploması Aslı (Lisans ve Ön lisans bölümlerine başvuracak adaylar için) 
3-Lisans veya Yüksek Lisans Diploması Aslı / Onaylı sureti (Lisansüstü programlara 
başvuracak adaylar için)
4-7143 Sayılı Kanundan yararlanarak kayıt yaptıran öğrencilerden, işi veya ikameti 

nedeniyle yatay geçiş yapmak isteyenler öğrenciler ayrıca ;” 7143 sayılı kanunun 15. 

maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 78. maddesi kapsamından yararlanarak, 

ilişiğinin kesildiği üniversiteden alınacak yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair 

onaylı belge” 

5- ÖSYS tarafından yerleştirilerek kayıt yaptırmayanlar için ÖSYS Sonuç ve Yerleşme 

Belgesi. 

6- Resmi kuruma verilmek üzere Savcılık veya E devlet üzerinden  alınacak sabıka kaydı. 

7- 3 adet fotoğraf 

8- Onaylı not döküm belgesi ve ders içerikleri(Yatay Geçişle gelecek öğrenciler için)
9- Hazırlık durum belgesi(Yatay Geçişle gelecek öğrenciler için)

ÖNEMLİ BİLGİLER: 

1) 7143 sayılı Af kanunu için tıklayınız…

7143 sayılı Af kanunun uygulama esasları için tıklayınız…

2) 7143 sayılı Af kanunu kapsamında başvurusu kabul edilen öğrencilerden hazırlık sınıfı

muafiyet koşulunu sağlayamayan öğrenciler FLAT sınavı’na girecektir. 

3) Kesin kayıt tarihleri, Yaşar Üniversitesi Öğrencileri için 3-7 Eylül 2018, yatay geçiş yolu 
ile kayır yaptıracaklar için 19 Eylül-3 Ekim 2018 ve Lisansüstü programa kayır yaptıracaklar 
için 19 Eylül-3 Ekim 2018 olarak belirlenmiştir.
FLAT sınav ile ilgili duyuru üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. 

https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/bformu.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/7143-SAYILI-AF-KANUNU.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/AF-UYGULAMA-ESASLARI.pdf
https://oim.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2018/06/bformu.pdf



