
 

 
 

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA  

AF BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI 

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

7417 sayılı “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 

eklenen Geçici Madde 83’ün uygulanmasına ilişkin, 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel 

Kurul toplantısında kabul edilen, usul ve esaslar çerçevesinde Üniversitemiz başvuru ve kayıt 

koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

 

 

Son Başvuru tarihi: 07 Kasım 2022 (Başvuru için gerekli belgeler başvuru formunda 

belirtilmiştir) 

 

1. Çankaya Üniversitesi'nde İngilizce hazırlık sınıfı dahil bütün sınıflarında intibak, ön 

lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 

05.07.2022 tarihine kadar ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt 

yaptırmamış olanlar 07 Kasım 2022 tarihine kadar Üniversite'nin Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler. 

2. Üniversitemiz programlarında öğrenimlerine burslu olarak devam ederken 

Üniversite ile ilişkileri kesilenler ile burslu programı kazandıkları halde kayıt 

yaptırmayan öğrenciler, kayıt hakkı elde etmeleri halinde burslu statüde öğrencilik 

hakkı elde edemezler. Söz konusu Kanun maddesine göre öğrencilik hakkı elde 

eden öğrenci için, Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ön 

lisans ve lisans programlarımız için 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenim 

ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için, KDV dahil (halen 

KDV %8’dir.) yıllık 110.889,00-Türk Lirasıdır. Ancak, Üniversitemizde kayıtlı 

iken ilişiği kesilen öğrencilerden İngilizce hazırlık sınıfı hariç; ön lisans 

programlarında 4 yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydını yaptıran öğrencinin 5’inci 

yarıyılında olması, lisans programlarında 8 yarıyıl tam ücret yatırarak ders kaydını 

yaptıran öğrencinin 9’uncu yarıyılında olması durumuna artık yıl denir ve bu 

durumdaki öğrenci kurumsal kredi başına ücret öder. Hazırlık sınıfı hariç olmak 

üzere Üniversitemizde normal öğrenim süresi kadar tam öğrenim ücreti yatırmamış 

olan öğrenci ise Kanun kapsamında eğitim-öğretime başladığı Akademik yıla ait 

yeni öğrencilere uygulanmakta olan öğrenim ücretini öder. Lisansüstü 

programlarımızda af kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilere 2022-2023 öğretim 

yılında yeni kayıt olan öğrencilerin tabi olduğu ücret uygulanır. 

3. Yıllık öğrenim ücretinin yarısı Üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci 

yarıyıl başında ders kayıtları sırasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya 

ödenir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğrenim ücretine 

yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki 

(TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. 

4. İngilizce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış veya muaf tutulmuş öğrencilerin 

müfredat intibakları üniversiteye kayıtlarının yenilenmesini takiben ilgili Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. 

5. İngilizce hazırlık sınıfında okumaktayken Üniversiteyle ilişkisi kesilmiş olanlar ile 

eğitim dili İngilizce olan bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayıp ilgili 



 

 
 

Kanundan yararlanarak Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce 

Yeterlik Sınavlarına alınacaktır. Bu sınavı başaran veya Üniversitece denkliği kabul 

edilen uluslararası dil sınavlarından istenilen düzeyde sınav sonuç belgesi getiren 

öğrenciler ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam edeceklerdir. 

Öğrencilerin ibraz edecekleri dil sınav sonuçlarının geçerliliği konusunda karar 

yetkisi Hazırlık Eğitimi Birimi’ne aittir. 

6. Askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde 

başvurabilirler. 

7. Söz konusu Kanun maddesine göre üniversite kayıtlarını yenileyen öğrenciler, kayıt 

yaptırdıkları programın güncel müfredat ve başarı kriterlerinden sorumludur. 

İlişkileri kesilmeden önceki statülerini temel alarak kazanılmış hak iddia edemezler. 

Ayrıca, kayıt yaptıran öğrenciler yürürlükteki Üniversitemiz Yönetmelik 

hükümlerine tabi olacaklardır. 

8. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS 

puanı giriş yılı itibariyle aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban 

puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde 

bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul 

edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki 

koşulları dikkate alınmak suretiyle “Af Kapsamında Yatay Geçiş Uygulama 

Esasları” 07 Kasım 2022 tarihinden sonra belirlenecektir. 

 

 

 

Başvuru Adresi – İletişim Bilgileri 

Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

Eskişehir Yolu 29.km Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA 
Tel   : +90 312 233 11 64 / 65 / 66 / 67 / 68 

Faks : +90 312 233 10 24 

E-Mail: oim@cankaya.edu.tr 
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