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İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

2547 SAYILI KANUNUN 44. MADDESİNİN (C) FIKRASINA İLİŞKİN  

UYGULAMA İLKELERİ  

 

1. Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin 

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp 

yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami 

dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıldır. 

2. 26/11/2014 tarihi itibari ile Üniversitemizde kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) fıkrası hükümleri ile 

belirlenen azami öğrenim süreleri hesaplanırken daha önceki öğrenim süreleri dikkate 

alınmaz. Söz konusu öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014- 

2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas alınır.  

3. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt 

yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversitemiz 

Senato Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya 

öğrenim ücretinin ödenmemesi ve/veya kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin 

ilişikleri kesilebilir. 

4. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son 

sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için azami öğrenim süresini 

tamamladıkları yarıyıl sonunda iki ek sınav hakkı verilir.  

5. Ek sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ön lisans ve lisans programlarının 

bağlı olduğu akademik birimler tarafından hazırlanacak sınav programında belirtilen 

gün, saat ve yerde yapılır. 

6. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili birimlere 

başvuruda bulunur. Söz konusu sınavlara başvuru tarihlerinde müracaat etmeyen veya 

bu sınavlara girmeyen öğrenciler, bu haklarından vazgeçmiş sayılır.  

7. Öğrencilerin ek sınavlara bir defa katılma hakkı bulunmakta olup, bu sınavlar için 

öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. 

8. Ek sınavlar, 1 inci ek sınav ve 2 inci ek sınav olmak üzere iki ayrı sınav şeklinde 

düzenlenir. 1 inci ek sınavlar sonunda başarısız olanlar, başarısız oldukları derslerin 2 

inci ek sınavlarına katılabilir 

9. Ek sınavlara giren öğrencilerin, dönem içi/dönem sonu değerlendirmelerinden aldığı 

notlar dikkate alınmadan ek sınavdan almış olduğu not başarı notu sayılır.  Öğrencinin 

ek sınavdan başarılı sayılabilmesi için Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde yer alan harf notu tablosuna göre 

en az CC harf notu alması gerekmektedir. 

10. Ek sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını beş 

ders veya daha aza indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda 

mezun olamayan öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişikleri kesilir. 

11. Ek sınavları almadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı beş derse 

kadar olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun olamayan 

öğrencilerin Üniversitemiz ile ilişikleri kesilir. 

12. Ek sınavları almadan mezun olabilmek için başarması gereken ders sayısı bir olan 
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öğrencilere, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir.  

13. Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından 

yararlanamazlar.  Bu sınavlar her yarıyıl sonunda yapılan tek ders sınavları ile birlikte 

yapılır. 

14. Sınırsız sınav hakkı tanınan ve açılan bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 

üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vaz geçmiş 

sayılır ve Üniversitemiz ile ilişiği kesilir. 

15. Tüm derslerini başaran ve mezun olması için sadece stajı kalan öğrenciler; üç eğitim 

öğretim yılı içinde stajını tamamlamadıkları takdirde Üniversitemiz ile ilişiği kesilir. 

16. Ek sınavlar sonrasında ek süre hakkı kazanan öğrenciler, ilgili yarıyılın katkı 

payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.  

17. Ek sınavlar sonrasında ek süre hakkı kazanan öğrenciler, dersin açıldığı yarıyıllarda ara 

sınav, ödev, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılırlar. Bu öğrencilerin başarı 

durumu yarıyıl içinde dersi alan öğrenciler ile birlikte belirlenir. 

18. Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, Üniversitemiz Önlisans-Lisans Eğitim ve 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen mezuniyet şartlarını 

sağlamaları durumunda mezun olurlar. 

19. Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları 

uygulanır. 

20. 20/11/2018 tarih ve 15/02 sayılı Senato kararı ile kabul edilen “İskenderun Teknik 

Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama Esasları ” 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

21. Bu Esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 


