
 
 

7417 SAYILI KANUN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ 
UYGULAMA ESASLARI 

 
5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen GEÇİCİ 83. MADDE uyarınca, Yükseköğretim kurumlarından, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar kendi isteğiyle ilişiğini kesenler dahil, kayıt yenilememe, başarısızlık, 
azami süre vb. herhangi bir sebeple ilişiği kesilenler ile bir programı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar, (yatay 
geçiş nedeniyle ilişikleri kesilenler hariç) ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (05 Temmuz 2022 – 07 Kasım 2022) başvuruda bulunmaları halinde, 2022-
2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine aşağıdaki esaslar çerçevesinde başlayabileceklerdir.  
 
 
GENEL ESASLAR  

• Belirtilen süreler içerisinde gerekli belgeleri teslim ederek başvuranların kayıtları Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından yapılarak, intibak işlemleri için ilgili fakültelere gönderilir. 

• Kayıt hakkı kazananların daha önce başarılı olduğu derslerin sayılıp sayılmayacağı, intibakı vb. eğitimle 
ilgili devam koşulları, ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından güncel müfredata uygun olarak mevcut 
yönetmelikler çerçevesinde karara bağlanır.  

• 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvurup kayıt yaptıranlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 
eğitime başlayacaklardır. 

• Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini af kapsamında ilk kaydının yapıldığı dönemden önceki dönemler 
düşülmek suretiyle “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararı” gereğince yerine getirecektir. 

• Eğitim dili İngilizce olan lisans programlarına af kanunu kapsamında kayıt yaptıranların İMÜ Yabancı 
Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmeleri zorunludur. 

• 667 sayılı KHK kapsamındaki öğrenciler ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretini öder. Söz konusu 
öğrencilerin bursları devam etmez. 

• Öğretim dili %30 İngilizce olan programlardan ilişiği kesilen ve sonradan programın öğretim dili Türkçe 
olan Üniversitemiz Lisans programlarına başvuranların kayıtları Türkçe programa yapılacaktır. Ayrıca af 
öğrencileri için Ek Madde-1 kapsamında her programa 3’er kontenjan ayrılarak ilana çıkılacaktır. 

• Af kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimizin azami öğrenim süresi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 
Geçici 83. Maddesi uyarınca af kapsamında eğitime başladığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

 
 


