
 

 

 

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İÇİN 

04.11.1981 TARİHLİ 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GEÇİCİ 3 MADDE 

EKLENMESİNE DAİR 5806 SAYILI KANUNUN ÜNİVERSİTEMİZDE UYGULANMASINA 

İLİŞKİN ESASLAR 

 

 
GENEL HÜKÜMLER  
 
Başvuru Yapabilecekler:   
28 Ekim 2008 tarih, 27038 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5806 Sayılı 

Kanundan;07.06.1995 tarihinden itibaren, 28 Aralık 2008 tarihine kadar “her ne sebeple olursa olsun” üniversite ile ilişiği 

kesilenler ile 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunların kapsamına girmekle birlikte sağlanan haklardan yararlanmak 

üzere başvurmayan veya başvurdukları halde yararlanamamış olanlardan; 

 

 Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 

 Dikey Geçiş öğrencileri, 

 Lisans öğrencileri. 

 

kapsam dahilindedir. 

 

Son Başvuru Tarihi: 

5806 Sayılı Af Kanunundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, dilekçe ile en geç 29 Aralık 2008 Pazartesi günü mesai saati 

bitimine kadar Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ na başvurmaları gerekir.  

 

ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ 

 

I. KENDİ İSTEĞİ, KAYIT YENİLEMEME VE DİSİPLİN CEZASI NEDENİ İLE İLİŞİĞİ 

KESİLENLER  

 
a)  Ara sınıflardan başarısızlık hariç her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilmiş öğrencilere, dilerlerse son 

dönemlerindeki FF, FD, U notu olan dersleri için devam etmeden dört sınav haklarını aşağıda belirtilen tarihlerde 

kullanırlar. Bu sınavlar sonunda başarısız olan öğrencilere 2009–2010 öğretim yılı birinci yarıyılında devam hakkı 

verilir. Bu öğrencilerden, son dönemdeki FF, FD ve U notlarını, en az DD ve S notuna yükseltenler, öğrenimlerine 

kaldıkları yerden devam ederler. 

 

b)  Son dönemdeki derslerden NA notu alanlar ile dilerlerse (a) maddesindeki öğrencilerden sınav haklarını 

kullanmayarak derslere devam etmek isteyenler, 2008–2009 öğretim yılı ikinci yarıyılında harçlarını yatırarak kayıt 

yaptırır ve bir dönem derslere devam ettikten sonra dört sınav haklarını aşağıda belirtilen tarihlerde kullanırlar. 

Bu öğrencilerden, son dönemdeki FF, FD, NA ve U notlarını, en az DD ve S notuna yükseltenler, öğrenimlerine 

kaldıkları yerden devam ederler. 

 

II.  NOT ORTALAMASI NEDENİ İLE İLİŞİĞİ KESİLENLER 

 
     a) Genel not ortalamasını sağlayamadıkları için (1,50 veya 1,75 gibi) ilişikleri kesilen öğrencilere, isterlerse son 

dönemdeki FF, FD, U, DD ve DC notu olan dersleri için devam etmeden dört sınav hakkı verilir. Bu sınavları aşağıda 

belirtilen tarihlerde kullanırlar. Bu sınavların herhangi birinden genel not ortalamasını, ilişiklerinin kesilmesine neden 

olan (1,75 ve 1,50 gibi) üzerine çıkaranlar, takip eden dönemde normal programlara kaydolarak, önlisans ve lisans 

yönetmeliğine göre öğrenimlerine devam ederler. Bu sınavlar sonunda başarısız olan öğrencilere 2009–2010 öğretim 

yılı birinci yarıyılı devam hakkı verilir. Bu dönem sonunda da genel not ortalamasını 1,50 veya 1,75’ e 

çıkaramayanların öğrenime dönmeye hakları yoktur.  

 

    b) Genel not ortalamasını sağlayamadıkları için (1,50 veya 1,75 gibi) ilişikleri kesilen devamsız öğrenciler ile 

dilerlerse (a) maddesindeki sınav haklarını kullanmayan öğrencilere de son dönemdeki derslerini alarak harçlarını 

yatırır ve 2008–2009 öğretim yılı ikinci yarıyılı bir dönem devam ve aşağıda belirtilen tarihlerde dört sınav hakkı 

verilir. Bu sınavlar sonucunda, ilişiklerinin kesilmesine neden olan genel not ortalamasını sağlayanlar (en az 1,75 ve 

1,50) takip eden dönemde kayıtlarını yaptırarak mevcut yönetmeliğe göre öğrenimlerine devam ederler. Dört sınav 

sonunda da genel not ortalamasını 1.50 veya 1.75’ e çıkaramayanların öğrenime dönme hakkı yoktur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. AZAMİ EĞİTİM ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLADIĞI İÇİN İLİŞKİSİ KESİLEN 

ÖĞRENCİLER 

 
 a) Bu öğrencilerden NA notu ve hiç almadığı dersi olmayanlar, FF, FD ve U notu olan dersleri ve isterlerse son sınıf 

derslerinden DD ve DC notu olan dersleri için dört sınav hakkı verilir. Bu sınavlara girerek mezuniyete hak 

kazananların mezuniyetleri gerçekleştirilir. Başarısız ders sayısı beş ve altında olanlara 4111 sayılı yasanın 

hükümleri uygulanır. 

 

 b) Hiç almadıkları ders/dersler ve NA notu olan öğrenciler ile bu maddenin (a) şıkkındaki öğrencilerden sınav 

haklarını kullanmayanlar, 2008 – 2009 öğretim yılı ikinci yarıyılında harçlarını yatırarak ilişiklerinin kesildiği son 

dönemdeki başarısız ders/derslere kayıtlarını yaptırırlar. Kendilerine bir dönem devam ve dört sınav hakkı verilir. 

Verilen bu sınavlar sonucunda son dönemdeki başarısız derslerini başaranlar yeniden öğrenime dönme hakkı 

kazanır. Başarısız olanların yeniden öğrenime dönme hakkı yoktur. 

 

 c) Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması nedeni ile mezun olamayanlara diledikleri üç dersten iki sınav 

hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda mezuniyet hakkı kazananların mezuniyeti gerçekleştirilir. 

 

IV.   DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ 

 
a) Dikey geçiş yoluyla Lisans programlarına kayıtlı iken, intibak programı süresi sonunda programlarını 

tamamlayamadıkları için ilişikleri kesilen öğrencilerden NA notu olmayan, FF, FD, U, DD ve DC notu olan ve genel 

not ortalaması 2.00’ ın altında olanlara dilerlerse, dört sınav haklarını kullanarak bu derslerden başarılı oldukları ve 

genel not ortalamalarını 2.00 ve üzerine çıkardıkları takdirde yeniden öğrenime dönme hakkı kazanırlar.  

 

b) Bu öğrencilerden hiç almadığı ve NA notu olanlar ile (a) maddesinde belirtilen öğrencilerden sınav haklarını 

kullanmayanlar, 2008 – 2009 öğretim yılı ikinci yarıyılında harçlarını yatırarak kayıtlarını yaptırır ve intibak 

programlarını tamamlamaları için bir yıl süre ile dört sınav hakkı verilir. Bu sürenin sonunda intibak programını 

başarı ile tamamlayan öğrenciler takip eden dönem başında normal Lisans programlarına başlayarak ilgili 

Yönetmelik hükümlerine tabi olarak öğrenimlerine devam ederler. Bu süre ve dört sınav sonunda başarılı olamayan 

öğrencilerin öğrenime dönme hakları yoktur. 

 

V.    SINAV TARİHLERİ 

 

        ÖNLİSANS/LİSANS/LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SINAV TARİHLERİ 

 

        Öncelikle Sınava Girecekler   2008–2009 İkinci Yarıyılı Kayıt Olacaklar 

 
        1. sınavları  05–17 Ocak 2009  1. sınavları    01–13 Haziran 2009  

        2. sınavları  01–10 Nisan 2009  2. sınavları    02–13 Kasım 2009 

        3. sınavları  11–22 Mayıs 2009  3. sınavları    01–11 Aralık 2009 

        4. sınavları  01–13 Haziran 2009  4. sınavları    2009–2010 I.yarıyılı sonu sınav tarihleri 

 

 

        2009–2010 Öğretim Yılı Birinci Yarıyılında Kayıt Olacakların Sınav Tarihleri 

 

      1. sınavları  2009 – 2010 birinci yarıyılı sonu sınav tarihleri 

 2. sınavları  4111 sayılı yasanın Nisan 2010 dönemi sınav tarihleri 

 3. sınavları 4111 sayılı yasanın Mayıs 2010 dönemi sınav tarihleri 

 4. sınavları  2009 – 2010 ikinci yarıyılı sonu sınav tarihleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DİĞER HUSUSLAR : 

 
1-  Yukarıdaki haklardan yaralanmak isteyenlerin, Kanunun yayım tarihi olan 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki ay 

içinde başvurmaları gerekir. Halen askerlik görevini yapmakta olanların terhislerinden sonraki iki ay içinde, 

gözlem altında veya tutuklu bulunanların, bu hallerinin sona ermesini takip eden iki ay içinde müracaat hakları 

saklıdır. 

 

 
2-  Müracaat süreleri içinde askerlik zamanı gelmiş olanlar, bu Kanun Hükümlerine göre verilmiş hakları 

kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Ancak 1111 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereği önlisans ve lisans 

programlarında 29 yaşını tamamlayan ve halen askerlik görevini yapmayanların öğrenciliğe intibakları yapılırken 

ilgili askerlik şubesinden alacakları Askerlik Durum belgesini getirmeleri gerekmektedir. 

 

 

3-  Yasadan yararlanacak öğrenciler, programdan kaldırılmış derslerin yerine Fakülte/Yüksekokul Yönetim 

Kurullarınca belirlenecek eşdeğer dersleri alırlar. 

 

 

4-  Derslere ve uygulamalara devam eden öğrencilerin not takdirinde ara sınav notları değerlendirmeye katılır. 

Devam etmeden sınav haklarını kullanan öğrencilerin ise, girdikleri bu sınavlardan aldıkları notlar geçerlidir. 

2008 – 2009 öğretim yılı ikinci yarıyılı devam hakkını kullanacaklardan dersleri açılmayan veya alacak dersi 

bulunmayan öğrencilerin, 2009 – 2010 öğretim yılı birinci yarıyılına kayıtları yapılır.  

 

 

5-  5806 Sayılı yasadan yararlanan öğrenciler yaz okulundan yararlanamaz. 

 

 

6-  Yasadan kullanılan sınavlar için mazeret sınavı verilmez. 

 

 

7-  Öncelikle sınav haklarını kullanacak öğrenciler, sınava girecekleri dersleri bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Bölüme 

ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına Bildireceklerdir. 

 

 

8-  4111 Sayılı yasadan yararlanarak öğrencilik haklarına sahip olanlar (4 ve 5 başarısız dersi bulunanlar) bu yasadan 

yaralanma hakları yoktur. Ancak sınırsız sınav hakkına sahip olanlar bu yasadan yararlanma hakkına sahiptir. 

 

 

9-  Önlisans/Lisans öğrencilerinden kendilerine tanınan hakların sonunda başarılı olanların öğrenciliğe intibakları 

yapılır ve haklarında yıl kaybetmemiş öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu öğrencilerin yeni sınıfları, kayıt yaptırırken 

alacakları derslerin mevcut katalogdaki derslerin bulunduğu yarıyıl derslerle eşleştirilecek olup, kalan öğrenim 

süreleri, intibakları yapılan sınıftan azami öğretim süreleri düşürülerek hesaplanacaktır (yarım sayılar tam sayıya 

tamamlanacaktır). İntibak işlemleri Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarınca yapılır. 

 


