7143 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİ (ÖĞRENCİ AFFI) UYGULAMA ESASLARI
1. 7143 sayılı kanunun 15. Maddesi ile getirilen öğrenci affından yararlanmak için şahsen veya
vekalet ile başvuru gereklidir.
2. Başvurular 18 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak olup 18 Eylül 2018 günü saat 17.00’de sona
erecektir.
3. Af kanunundan yararlanarak öğrencilik statüsü kazananlar, 2018-2019 eğitim öğretim yılından
itibaren, Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş olan öğretim ücretini
ödeyeceklerdir.
4. 2018-2019 akademik yılında yeniden öğrencilik hakkı kazanmış olan öğrenciler; 2018-2019
eğitim-öğretim yılı için geçerli olan yönetmeliklere tabi olacaklardır. Öğrenciye hangi ders
kataloğunun uygulanacağı, eğitimini sürdüreceği akademik birim tarafından saptanarak, ilgili
Yönetim Kurulu Kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.
5. Üniversitemizde bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmamış olup 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı Kanunla eklenen geçici 78. Maddeden yararlanarak yeni
kayıt yaptıracak öğrencilerin sınava girdikleri yıl kazanmış oldukları burs geçersiz sayılacaktır.
Eğitimine devam ederken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olup öğrenimine devam etmek
isteyen öğrencilerin de daha önce hak kazanmış oldukları ÖSYM bursları geçersiz olacaktır.
6. Daha önce öğrenime devam ediyorken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olup 7143 sayılı
Kanunun 15. Maddesinden yararlanarak eğitimlerine devam edecek olan öğrencilerin intibakları,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 18/b-5 ve 19/e maddeleri uyarınca, ilgili akademik
birimler tarafından yapılacaktır.
7. a) İngilizce Hazırlık Bölümü’nde eğitime devam ediyorken herhangi bir nedenle ilişiği kesilen
öğrencilerden eğitim dili Türkçe olan programlarda eğitime başlayacakların bölümlerinde, eğitim
dili kısmen İngilizce olan programda eğitim görenlerin ise; İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı
olamamaları durumunda İngilizce Hazırlık Bölümü’nde eğitime başlamaları gerekir.
b) Öğretim dili Türkçe olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili
tamamen yabancı dil veya en az %30 yabancı dil olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin,
yabancı dil yeterlik koşulunu sağlayamaması durumunda, üniversitede varsa öğretim dili Türkçe
olan olan programda eğitime devam etmesi, öğretim dili Türkçe olan program olmaması
durumunda öğrencinin söz konusu programa yerleştirildiği yıldaki ÖSYS taban puanı dikkate
alınarak alınacak 5 tercihle beraber başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmek üzere
Yükseköğretim Kurulu’na gönderilmesine, (YÖK Genel Kurul 31/5/2018 tarihli kararı)
8. Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikameti nedeni ile Üniversitemize
kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden, kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumundan veya
e-devlet üzerinden alınmış onaylı öğrenci belgesi ile müracaat alınır. Bu şekilde müracaatı
alınanlar, Üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği programın Başkent Üniversitesindeki
taban puanını sağlamaları ve Üniversite Senato kararı ile öğrenciliğe kabul edilir.
9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici Madde 78’den yararlanmak isteyen
öğrenciler; Başvuru formu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen belgeler ile
müracaat ederler. Öğretim ücretinin ilk yarısını ödeyen öğrencinin kaydı kesinleşmiş olur ve
öğrencilik haklarından yararlanır. Öğretim ücretinin ilk yarısını ödemeyen öğrenci için herhangi
bir belge düzenlenemez.
18 Eylül 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin
Geçici 78. Maddeden yararlanma başvurusu geçersiz sayılır.
10. İlgili kanundan yararlanarak öğrenimlerine tekrar başlayan öğrencilerin azami süre hesabında:
önlisans-lisans öğrencileri için intibaklarının yapıldığı sınıf ya da yarıyıl dikkate alınarak;
Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24/1.
Maddesinde, lisansüstü eğitim öğrencileri için; Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde öğrencinin durumuna uygun maddelerde belirtilen azami süreler
uygulanır.
11. Başkent Üniversitesi Uygulama Esaslarında hüküm bulunmaması halinde; 31 Mayıs 2018 tarihli
Yükseköğretim Genel Kurul kararları uygulanacaktır.

