
                     

 

T.C. 

EGE  ÜNİVERSİTESİ 

……………….. DEKANLIĞINA / MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Enstitünüz / Fakülteniz / Yüksekokulunuz / Meslek Yüksekokulunuz ………………………. 

Anabilim Dalı / Bölüm / Programından  …./…./…….. tarihinde  

……………………………………………………………  sebebiyle  ilişiğim kesilmiştir. 05/07/2022 tarihli 

Resmi Gazete'nin 31887 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanundan yararlanmak 

istiyorum.  

Gereğini saygılarımla arz ederim.    

Adı Soyadı 

(Varsa Soyadı Değişikliğini Belirtiniz) 

 

T.C. Kimlik Numarası 

(Yabancı Uyr.Öğr.için Pasaport Num.) 

 

Öğrenci Numarası  

Askerlik Görevinizi Yerine Getirdiniz mi ?                                  Evet                                        Hayır             

Aşağıda belirtilen suçlardan Hüküm Giyilip 

Giyilmediği ( * ) 
                                Evet                                        Hayır             

Aşağıda belirtilen nedenlerle kaydının silinip 

silinmediği(**) 
                                Evet                                        Hayır             

İkametgah Adresi 
 

 

Telefon Numarası Ev:                                                   GSM: 

E-mail  

AÇIKLAMA: -7417  sayılı kanundan yararlanmak isteyen öğrenciler bizzat, noter vekaleti veya posta yoluyla ilgili 

Enstitü/Fakülte/Yüksekokullara 4 aylık başvuru süresi içerisinde (5 Kasım 2022 tarihine kadar) başvuru yapabileceklerdir. Bu süre içerisinde 

başvuranlar ve kabul edilerek kayıtlananlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlatılacaklardır. 

 ( * )7417 sayılı kanunun 35. maddesi geçici 83 .maddesi gereği terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence 

suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu 

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkum olanlar bu kanundan yararlanamazlar. 

(**) Sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar 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 bu kanundan yararlanamazlar. 

 Tüm başvuru yapanların Savcılıktan/E-Devletten alacakları “Adli Sicil Kaydı” belgesini başvuru formuyla beraber teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

(***) ÖSYM/YKS tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler ÖSYS/YKS Sonuç Belgesini Başvuru Formu ile birlikte teslim 

edeceklerdir. 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu bilgilerde var olan bir hata veya noksanlık dolayısıyla 

uğrayacağım maddi ve manevi zarardan dolayı Ege Üniversitesi’nden herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi 

kabul ediyorum.    

                

 …. / …. / 2022 

Adı-Soyadı 

İmza 


