İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Uygulama Esasları
Bu uygulama ilkeleri; 6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c)
fıkrası ile İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilere ilişkin
yapılacak işlemleri kapsar.
1. Öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarının azami öğrenim süresi dört yıl,
öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarının azami öğrenim süresi yedi yıldır.
2. Azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte

Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz
Yarıyılı esas alınır.
3. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt

yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Senatosu
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. Birinci maddede belirtilen azami süreler sonunda öğrenimlerini tamamlayamayanlar için

aşağıdaki hükümler uygulanır:
a. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından hiç almadığı/alamadığı
ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrenci
sınav hakkından faydalanmaksızın üniversite ile ilişiği kesilir.
b. Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son
sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (alıp, devam şartını sağladıkları) bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması
gereken toplam ders sayısını (hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını
sağlayamadığı dersler dahil) beşe indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir.
c. İki ek sınav hakkı sonucunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders
sayısı (hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dahil)
en fazla beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun
olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.
d. İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmesi için başarması gereken ders sayısı
(hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dahil) en
fazla beş olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süreler sonunda mezun
olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir.
e- İki ek sınav hakkını kullanmadan mezun olabilmek için başarılması gereken ders sayısı
bir olan öğrencilere, başarısız oldukları (alıp, devam şartını sağladıkları) dersin
sınavlarına sınırsız girme hakkı verilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen
öğrenciler, her ders kayıt döneminde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam
ederler ve diğer öğrencilerle birlikte ders kaydı yaptırırlar, ders kaydı yapılmadan
sınavlara girilemez. Ancak bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Açılan sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı
hiç girmeyen öğrenciler sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılarak Üniversite ile
ilişikleri kesilir.
f- Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not
aldıkları halde mezun olmak için gerekli genel not ortalamasını sağlayamayan son
dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek ve mezun olmak üzere seçtikleri
derslerden sınırsız sınav hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenciler de her ders kayıt
döneminde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler ve diğer öğrencilerle

birlikte ders kaydı yaptırırlar, ders kaydı yaptırmadığı dönem sınav hakkından
yararlanamaz. Bu öğrenciler sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından
yararlanamazlar.

5. İki ek sınav hakkı uygulanmasında:
a. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle azami süresini tamamlayan

öğrenciler için iki ek sınav hakkı Mart 2019 tarihi itibariyle tamamlanmak üzere
birimler tarafından planlanır. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir,
web sayfasında ilan edilir ve ayrıca öğrenci otomasyon sistemi üzerinden
öğrencilere duyurulur.
b. Azami öğrenim süresini güz yarıyılı sonunda tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılı

bütünleme sınavları sonrasında ilk bir ay içerisinde, bahar yarıyılı sonunda
tamamlayanlar ise bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonrasında ilk bir ay
içerisinde birimler tarafından belirlenen tarihlerde ilgili Kanun gereği iki ek sınav
hakkı verilir. Sınav tarihi, yer ve saati ilgili birimlerce belirlenir, web sayfasında
ilan edilir ve ayrıca öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrencilere duyurulur.
c. Ek Sınav haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin akademik birimlerce belirlenen

başvuru tarihlerinde ilgili birimlere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
d. Ek sınavdan yararlanacak olan öğrenciler ilgili yarıyıla ait katkı payı/öğrenim
ücretini ödemekle yükümlüdürler.
e. Ek sınav notları sınav yapıldıktan sonra en geç üç gün içerisinde ilan edilir.
f.

Ek sınavlara katılmayan öğrencilerin mazeret sınav hakkı yoktur. Ek sınavlara
katılmayan öğrenciler ek sınav hakkını kullanmış sayılırlar.

g. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler, sınavına gireceği dersin

AKTS'sinin 30 AKTS'ye oranlanması sonucu bulunacak kat sayısının öğrencinin
katkı payı/öğrenim ücreti ile çarpılması sonucu bulunacak katkı payı/öğrenim
ücretini akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödeyerek ders kaydı yapmaları
gerekir.
h. Ek süre hakkı kazanan öğrenciler derslerin açıldığı yarıyıllarda akademik takvimde
belirtilen tarihlerde katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyerek ders kaydını yaparlar.
i.

Ek süre hakkı kullanan öğrenciler, dersin açıldığı yarıyıllarda ara sınav, ödev,
yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı gibi sınavlara katılırlar. Başarı durumu
yarıyıl içinde dersi alan öğrenciler ile birlikte belirlenir.

j. Tümüyle uygulamalı dersin/derslerin (laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo
dersleri ve dönem içi projeler, tez, uzmanlık alan dersi, seminer vb.) ve bitirme
projelerinin ek sınavları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

k. Ek sınavlar tek sınav üzerinden değerlendirilir.
l.

Ders içinde yapılan uygulamaların da dikkate alınarak başarı durumunun
belirlendiği uygulamalı dersler (staj dahil) ile devam şartı yerine getirilmemiş
dersler dışındaki derslerde ek süre hakkı kullanan öğrencilerden derse devam şartı
aranmaz.

6. Ek sınavlar sonunda başarılı olan öğrenciler, İskenderun Teknik Üniversitesi Önlisans-

Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen
mezuniyet şartlarını sağlamaları durumunda mezun olurlar.

