
İstanbul Medipol Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affından Faydalanacak Öğrencilerin 

Dikkatine! 

05 Temmuz 2022 Tarihli ve 31887 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 

7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 35. Maddesi ile 2547 sayılı 

Kanununa Geçici Madde 83 eklenmiştir. 

Eklenen geçici madde ile; 

 05 Temmuz 2022 tarihine kadar ilişiği kesilenler ile (kendi isteği yada herhangi bir 

sebeple ilişiği kesilenler) 

 Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar 

7/11/2022 tarihine kadar başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim 

yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 83’ den öngörülen başvuru 

süresi içinde; 

 Mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten 

itibaren bir ay içinde, 

 Sağlık nedenleri ile başvuramayanların, buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi 

mesai bitimine kadar, 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise 

terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu kanunda belirtilen 

haklardan yararlanabilirler. 

o Öğrencilerin kayıtları ayrıldıkları sınıf seviyesine yapılacak olup 2022-2023 

eğitim öğretim yılı için ilan edilen ücretleri ödeyeceklerdir. 

o Daha önce alarak başarılı oldukları derslere ait intibaklar akademik birimlerin 

ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır. 

 

Başvuru Şekli: 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrenci affı başvuruları, başvuru tarihleri içerisinde Sosyal 

Bilimler Enstitüsüne bizzat yapılacaktır. 
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

Bir Programı Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler: 

1)Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (Yüksek Lisans için)   

2)Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (Doktora için)   

3)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportun aslı ve fotokopisi)   

4)Erkek öğrencilerden Askerlik Durum Belgesi (Son 1 aya ait), Askerlik hizmeti yerine 

getirilmiş ise Terhis Belgesi   

5) 1 Adet güncel vesikalık fotoğraf  

6) Adli sicil kaydı  

7) ALES Belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin)  

8) YDS/YÖKDİL Belgesi (Doktora İçin) 

9)Bir Programı Kazandıkları Halde Kayıt Yaptırmayan Öğrenciler Formu için tıklayınız. 

*Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, 

terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan 

yararlanabileceklerdir. 

*ALES ve YDS/YÖKDİL Belgeleri Programa kayıt yaptırma hakkı kazanılan yıl ve döneme 

ait belgeler olmalıdır. 

 

İlişiği Kesilen / İlişik Kesen Öğrenciler: 

1) Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (Yüksek Lisans için)   

2) Yüksek Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (Doktora için)   

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportun aslı ve fotokopisi)   

4) Erkek öğrencilerden Askerlik Durum Belgesi (Son 1 aya ait), Askerlik hizmeti yerine 

getirilmiş ise  Terhis Belgesi  

5) 1 adet güncel vesikalık fotoğraf  

6) Adli sicil kaydı   

7) ALES Belgesi (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora İçin)  

8) YDS/YÖKDİL Belgesi (Doktora İçin) 

9) İlişiği Kesilen/İlişik Kesen Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız. 

*Bu kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların, 

terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu belirtilen haklardan 

yararlanabileceklerdir. 

*ALES ve YDS/YÖKDİL Belgeleri Programa kayıt yaptırma hakkı kazanılan yıl ve döneme 

ait belgeler olmalıdır. 
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İletişim Bilgileri: 0216 681 1784 – 1785 – 1786 -1812         

Detaylı ve güncel bilgi için https://www.medipol.edu.tr/ sitesinden yayımlanacak olan 

duyuruların takip edilmesi gerekmektedir. 

 

Adaylar 444 85 44 numaralı telefondan ve https://www.medipol.edu.tr/universite/ulasim-ve-

iletisim linkinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Üniversitemize ulaşabilirler. 
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