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YÖNETMELİK

İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� fakülte, yüksekokul, konservatuvar

ve meslek yüksekokullarındak� ön l�sans ve l�sans eğ�t�m-öğret�m� �le sınav ve değerlend�rme esaslarını bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve

meslek yüksekokullarına öğrenc� kabul ve kayıt �şlemler� �le kayıtlı öğrenc�ler�n; ön l�sans ve l�sans eğ�t�m-öğret�m� ve
sınavlarına �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 44

üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AKTS: Avrupa kred� transfer s�stem� veya öğrenc� �ş yükünü,
b) Dekanlık: Ün�vers�ten�n �lg�l� fakültes�n�n dekanlığını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını,
ç) GNO: Genel not ortalamasını,
d) İlg�l� b�r�m: Ün�vers�te bünyes�ndek� fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
e) İlg�l� kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlg�l� yönet�m kurulu: Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�m�n�n yönet�m kurulunu,
g) Müdürlük: İlg�l� yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu müdürlüğünü,
ğ) Rektörlük: İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörlüğünü,
h) Senato: İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
ı) Ün�vers�te: İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
�) YÖK: Yükseköğret�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğret�m Süres� ve Programlar

Öğret�m süres�
MADDE 5 – (1) Ün�vers�teye bağlı fakülteler, yüksekokullar ve konservatuvarda dört yıl; meslek

yüksekokullarında öğret�m süres� �k� yıldır. Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre mezun�yet koşullarını sağlayan
öğrenc�ler daha kısa sürede mezun olab�l�r.

Azam� öğret�m süres� ve ek sınav hakları
MADDE 6 – (1) Öğrenc�ler, b�r yıl sürel� yabancı d�l hazırlık sınıfı har�ç, kaydolduğu programa �l�şk�n

dersler�n ver�ld�ğ� dönemden başlamak üzere her dönem �ç�n kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğren�m
süres� dört yıl olan l�sans programlarını azam� yed� yıl; öğren�m süres� �k� yıl olan ön l�sans programlarını azam� dört
yıl �ç�nde tamamlamak zorundadır. Hazırlık eğ�t�m süres� azam� �k� yıldır. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu
programdan mezun olamayan öğrenc�lere yürürlüktek� �lg�l� mevzuat hükümler� ve Senato esasları uygulanır.

Eğ�t�m-öğret�m dönemler� ve programları
MADDE 7 – (1) B�r öğret�m yılı, normal olarak her b�r� en az yetm�ş öğret�m gününden oluşan güz ve bahar

yarıyıllarından oluşur. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı günler� bu süren�n dışındadır. Gerekl� görüldüğü takd�rde
Senato kararıyla dönem süreler� uzatılab�l�r.

(2) İlg�l� b�r�m kurulları, YÖK tarafından tesp�t ed�len esaslara göre düzenleyecekler� b�r sonrak� yıla a�t
eğ�t�m-öğret�m programlarını, her yıl en geç bahar yarıyılı sonuna kadar Senatoya sunarlar. Akadem�k takv�m Öğrenc�
İşler� Da�re Başkanlığı tarafından hazırlanarak Senatoya sunulur. B�r�mler �ç�n �ht�yaca dönük olarak değ�ş�k akadem�k
takv�mler hazırlanab�l�r. Senato tarafından karara bağlanan akadem�k takv�m, yen� eğ�t�m-öğret�m yılı başlamadan en
geç b�r ay önce �lan ed�l�r.

(3) Dersler, haftalık ders programında yer alması koşuluyla hafta sonu da yapılab�l�r.
Yabancı d�l hazırlık sınıfı, yeterl�k ve muaf�yet sınavları



MADDE 8 - (1) Zorunlu yabancı d�l hazırlık sınıfı bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına
kayıt olan öğrenc�ler�n yabancı d�l eğ�t�m�; 23/3/2016 tar�hl� ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğret�m Kurumlarında Yabancı D�l Öğret�m� ve Yabancı D�lle Öğret�m Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İl�şk�n Yönetmel�k �le İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Yabancı D�ller Yüksekokulu Yabancı D�l Hazırlık Programı
Eğ�t�m-Öğret�m Yönerges� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yürütülür. Hazırlık sınıfı bulunmayan b�r�mlere
kaydolan öğrenc�lerden yabancı d�l ders�nden muaf olmak �steyenler �ç�n ayrıca yabancı d�l muaf�yet sınavı açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt ve Geç�şler

Kes�n kayıt
MADDE 9 – (1) Ün�vers�teye bağlı b�r�mlere kayıt �ç�n aşağıdak� şartlar aranır:
a) L�se veya deng� b�r okul mezunu olmak; l�sey� yurt dışında b�t�renler �ç�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı onaylı

d�ploma denkl�ğ�ne sah�p olmak.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleşt�rme Merkez� tarafından bel�rlenen yerleşt�rme sınavları sonucu, Ün�vers�teye

bağlı fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt s�stem� ve
özel yetenek sınavı �le öğrenc� alımında, o öğret�m yılı �ç�n geçerl� olan puana ve şartlara sah�p olmak.

c)                İlg�l� mevzuatla bel�rlenen öğrenc� katkı payını yatırmak.
(2) Kayıt �ç�n �stenen belgeler�n aslı veya Ün�vers�te tarafından onaylı örneğ� kabul ed�l�r. Kes�n kaydını

yaptıran öğrenc�ler�n sundukları belge ve b�lg�ler�n doğru olmadığı anlaşılırsa, hang� yarıyılda olursa olsun, bu
durumun tesp�t ed�ld�ğ� andan �t�baren Ün�vers�te �le �l�ş�kler� kes�l�r. Söz konusu öğrenc�ler öğret�m kurumlarından
ayrılmışlarsa d�ploma dâh�l kend�ler�ne ver�len tüm belgeler ve unvanlar �ptal ed�l�r ve haklarında kanun� �şlem yapılır.

(3) Özel yetenek gerekt�ren programların sınavları �le öğrenc� seçme �şlemler�, �lg�l� b�r�m kurullarınca
öner�len ve Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrenc�ler�n Ün�vers�teye kayıtları, YÖK ve Ün�vers�telerarası Kurul tarafından bel�rlenecek esaslara
uygun olarak yapılır. Öğrenc�, �lan ed�len süreler �ç�nde şahsen ya da vek�l� aracılığıyla kes�n kaydını yaptırır. Kayıtlar
e-devlet üzer�nden de yapılab�l�r.

(5) Uluslararası öğrenc�lere �l�şk�n �şlemler �lg�l� mevzuat hükümler� �le YÖK ve Senato kararlarına göre
yürütülür.

(6) Özel öğrenc� kabulü, �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato tarafından bel�rlenen usul ve esaslar dâh�l�nde
yürütülür.

Yatay geç�şler
MADDE 10 – (1) Yatay geç�ş başvuruları, 24/4/2010 tar�hl� ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğret�m Kurumlarında Önl�sans ve L�sans Düzey�ndek� Programlar Arasında Geç�ş, Ç�ft Anadal, Yan Dal �le
Kurumlar Arası Kred� Transfer� Yapılması Esaslarına İl�şk�n Yönetmel�k �le d�ğer �lg�l� mevzuat ve İskenderun Tekn�k
Ün�vers�tes� Muaf�yet ve İnt�bak İşlemler� Yönerges� hükümler�ne göre yapılır.

D�key geç�şler
MADDE 11 – (1) D�key geç�şler hakkında, 19/2/2002 tar�hl� ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğret�m Ön L�sans Programları Mezunlarının L�sans Öğren�m�ne Devamları Hakkında
Yönetmel�k hükümler� �le d�ğer �lg�l� mevzuat ve İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Muaf�yet ve İnt�bak İşlemler�
Yönerges� hükümler�ne göre yapılır.

Öğrenc� değ�ş�m�
MADDE 12 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçeves�nde yurt �ç� veya yurt dışı yükseköğret�m kurumları ve

Ün�vers�te arasında Farab�, Erasmus, Mevlana ve benzer� değ�ş�m programları düzenleneb�l�r. Bu programlara �l�şk�n
esaslar İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Öğrenc� Değ�ş�m Programları Yönerges� hükümler�ne göre yapılır.

(2) D�ğer yükseköğret�m kurumları �le öğrenc� değ�ş�m� programları çerçeves�nde gönder�len öğrenc�ler�n �lg�l�
öğret�m kurumundan aldıkları derslerden başarılı olmaları hal�nde; söz konusu veya eşdeğer sayılan derslerden
aldıkları notlar, İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Muaf�yet ve İnt�bak İşlemler� Yönerges� kapsamında �lg�l� kurullarda
değerlend�r�lerek öğrenc� otomasyon s�stem�ne �şlen�r.

Ders muaf�yet� ve �nt�bak
MADDE 13 – (1) Ders muaf�yetler� İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Muaf�yet ve İnt�bak İşlemler� Yönerges�

hükümler�ne göre gerçekleşt�r�l�r.
Kayıt yen�leme
MADDE 14 – (1) Öğrenc�ler ders kayıtlarını; akadem�k takv�mde bel�rlenen ve duyurulan gün veya günlerde

yen�lemek ve öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden çevr�m �ç� olarak dersler� seçmek suret�yle yen� dönem ders kaydını
tamamlamak zorundadır. Öğrenc�ler, azam� ders yükü sınırı �ç�nde kalmak şartıyla aldıkları dersler�, ders ekle/bırak
süres� �ç�nde danışman onayıyla değ�şt�reb�l�r, s�ld�reb�l�r veya yen� ders alab�l�rler. Mazeret� neden�yle kayıt
yen�leyemeyen veya yen�leyemeyecek öğrenc�ler�n en geç �lg�l� yarıyıl ders ekleme/bırakma süres� b�t�m�ne kadar
başvurması hal�nde; �lg�l� kurullarca mazeret� �ncelen�r ve geçerl� görülenler�n ders kayıtları yapılır.

(2) Bel�rt�len sürede ders kayıtlarını yen�lemeyen öğrenc�ler, o yarıyılın dersler�n� alamaz ve bu dersler�n
sınavlarına g�remezler. 28 �nc� maddeye göre �z�nl� sayılma durumu har�ç, kayıt yen�lemeyen öğrenc�n�n kaybett�ğ�



süre, 5 �nc� maddede bel�rt�len öğret�m süres�nden sayılır. Kayıt yen�leme �şlemler�n�n tümünden öğrenc� sorumludur.
(3) Ders alma �şlemler� İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav

Yönerges� hükümler�ne göre düzenlen�r.
(4) Eğ�t�m-öğret�m planlarından kaldırılan dersler� almak zorunda olan öğrenc�ler, bu dersler�n yer�ne konulan

dersler� alır, yer�ne konulan ders yoksa �lg�l� yönet�m kurulu kararı �le öğrenc� bu derslerden notsuz muaf sayılır.
(5) Gerekt�ğ�nde �lg�l� bölüm kurulunun taleb�, �lg�l� b�r�m kurulunun tekl�f� ve Ün�vers�te Senatosunun onayı

�le bazı dersler her �k� dönemde de açılab�l�r.
(6) Bölüm/programlar bazı derslere kaydolmak �ç�n bazı ders veya derslerden başarılı olma şartı ve/veya ön

şartlar tanımlayab�l�r. Ön şartlar ve ön şartlı dersler �lg�l� bölüm kurulu tarafından bel�rlenerek 7 nc� madden�n �k�nc�
fıkrası uyarınca düzenlen�r.

(7) Gerekl� görüldüğü takd�rde, �lg�l� bölüm başkanlıklarının taleb� ve b�r�m yönet�m kurulu kararıyla seçmel�
derslere öğrenc� kotası konulab�l�r.

(8) Eğ�t�m programlarına göre staj yapma mecbur�yet� olan b�r�mlerde staj �le �lg�l� �ş ve �şlemler İskenderun
Tekn�k Ün�vers�tes� Staj Yönerges� ve �lg�l� b�r�m staj yönerges� hükümler� uyarınca uygulanır. Tüm ders ve uygulama
yükümlülükler�n� tamamladığı halde stajı eks�k yaptığı veya stajda başarısız olduğu tesp�t ed�len öğrenc�ler, stajlarını
tamamlayana kadar mezun olamazlar ve kayıt dönem�nde kayıtlarını yen�lemek zorundadırlar.

(9) Son yarıyıl müfredatları tüm bölümlerde/programlarda b�t�rme projes�/ödev�/tez� ders� har�ç seçmel�
derslerden teşk�l ed�l�r. Öğrenc�ler son yarıyıllarında �lg�l� bölüm/program müfredatında, ders saatler�/kred�ler�
bel�rt�len seçmel� dersler�n tamamını veya gerekl� koşulları sağlamak kaydıyla bunlara eşdeğer sayılan İşletmede
Meslek� Eğ�t�m (İME) ders�n� almayı terc�h edeb�l�rler. İME ders� �le �lg�l� yapılacak �ş ve �şlemler İskenderun Tekn�k
Ün�vers�tes� İşletmede Meslek� Eğ�t�m (İME) Yönerges� hükümler�ne göre yapılır.

Yan dal programı
MADDE 15 – (1) Yan dal programı; b�r d�ploma programına kayıtlı öğrenc�n�n öngörülen şartları taşıması

koşuluyla, aynı yükseköğret�m kurumu �ç�nde başka b�r d�ploma programı kapsamında bel�rl� b�r konuya yönel�k
sınırlı sayıda ders� almak suret�yle, d�ploma yer�ne geçmeyen yan dal sert�f�kası alab�lmeler�n� sağlar. Yan dal �le �lg�l�
hususlar İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Ç�ft Ana Dal ve Yan Dal Yönerges� hükümler�ne göre bel�rlen�r.

Ç�ft ana dal programı
MADDE 16 – (1) Ç�ft ana dal programı; herhang� b�r l�sans programına kayıtlı olan ve gerekl� koşulları

sağlayan öğrenc�lere, konu bakımından kend� l�sans programlarına yakın olan b�r başka l�sans programını b�rl�kte
yürüterek, �k�nc� b�r l�sans d�ploması almalarını sağlar. Ç�ft ana dal �le �lg�l� hususlar İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes�
Ç�ft Ana Dal ve Yan Dal Yönerges� hükümler�ne göre bel�rlen�r.

Yaz öğret�m�
MADDE 17 – (1) Yaz okulu �le �lg�l� �ş ve �şlemler İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Yaz Okulu Yönerges�

hükümler�ne göre bel�rlen�r.
Uzaktan öğret�m
MADDE 18 – (1) Uzaktan öğret�m �le �lg�l� uygulama usul ve esaslar Ün�vers�te Senatosu tarafından

bel�rlen�r.
Sert�f�kalar
MADDE 19 – (1) Sert�f�ka programları b�r d�ploma programı değ�ld�r, bu programların sonunda programa

�l�şk�n sert�f�ka ver�l�r. Sert�f�ka programları kapsamında alınan dersler�n, ders transfer� yapılmaz. D�ploma
programlarından farklı b�r alanda ve düzeyde, yetenekler�n� gel�şt�rmek veya yen� b�r alanda kar�yer yapmak
�steyenlere yönel�k olarak sert�f�ka programları açılab�l�r. İlke olarak sert�f�ka programları İskenderun Tekn�k
Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez� tarafından açılır. Bunun har�c�ndek� programlar �ç�n Senatonun onayı gerekl�d�r.
Sert�f�kalar �le �lg�l� d�ğer hususlar Senato tarafından bel�rlen�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlend�rme ve Başarı

Değerlend�rme
MADDE 20 – (1) Ün�vers�teye bağlı b�r�mlerde öğrenc�ler�n başarı notunun hesaplanmasında bağıl

değerlend�rme s�stem� kullanılır.
(2) Bağıl değerlend�rme �le �lg�l� esaslar İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m Öğret�m

ve Sınav Yönerges� tarafından düzenlen�r.
Başarı notunun hesaplanması
MADDE 21 – (1) Başarı notu, aşağıdak� tabloda göster�len harf notları, 100’lük puan ve 4’lük s�steme göre

bel�rlen�r:
Puanlar                Notlar             Not Katsayıları        
90 -100                  AA                       4,00                  Başarılı
80-89                     BA                       3,50                  Başarılı
70-79                     BB                        3,00                  Başarılı



65-69                     CB                        2,50                  Başarılı
60-64                     CC                        2,00                  Başarılı
55-59                     DC                       1,50                  Başarısız
50-54                     DD                       1,00                  Başarısız
40-49                     FD                        0,50                  Başarısız
39 ve aşağısı           FF                        0,00                  Başarısız
Devamsız                H                        0,00                  Başarısız
(2) Aşağıdak� harfler ortalama hesabında d�kkate alınmaz:
a) G: Geçt�.
b) K: Kaldı.
c) M: Muaf.
Not ortalamaları
MADDE 22 – (1) Her yarıyıl sonunda öğrenc�ler�n DNO ve AGNO’su hesaplanır ve başarı durumları

bel�rlen�r.
(2) B�r ders�n kred�s�, o ders �ç�n bel�rlenen haftalık teor�k ders saat�n�n tamamı �le haftalık laboratuvar ve

uygulama saat�n�n yarısının toplamıdır. Bölümün öner�s�, �lg�l� b�r�m yönet�m kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla
bazı dersler �ç�n özel kred�lend�rme yapılab�l�r.

(3) DNO ve/veya AGNO hesabında öğrenc�n�n b�r dersten aldığı ağırlıklı puan, ders�n AKTS kred�s� �le başarı
notunun çarpımıdır. Not ortalaması alınan bütün dersler�n ağırlıklı puan toplamının, dersler�n AKTS kred�ler�
toplamına bölünmes�yle DNO ve/veya AGNO bulunur.

(4) DNO, öğrenc�n�n �lg�l� yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden kazandığı toplam ağırlıklı puanın, bu
dersler�n AKTS kred�s� toplamına bölünmes�yle hesaplanır.

(5) AGNO, öğrenc�n�n �lg�l� yarıyıl da dâh�l olmak üzere, o zamana kadar almış olduğu tüm derslerden
kazandığı toplam ağırlıklı puanın, bu dersler�n AKTS kred�ler�n�n toplamına bölünmes�yle hesaplanır. Bu
hesaplamada öğrenc�ler�n derslerden almış olduğu son harf notları kullanılır.

(6) Hesaplamalarda elde ed�len ortalamalar, v�rgülden sonra �k� hane olacak şek�lde yuvarlanarak �fade ed�l�r.
Yuvarlama �şlem�nde, üçüncü hane 5'ten küçükse �k�nc� hane değ�şmez; 5 veya 5'ten büyükse, �k�nc� hanen�n değer�
b�r artırılır.

Başarı
MADDE 23 – (1) Öğrenc�lere, aldıkları derslerde gösterd�kler� başarı �ç�n 21 �nc� maddede bel�rt�len harf

notlarından b�r tanes� ver�l�r ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.
(2) Öğrenc�ler�n yarıyıl �ç� performansının %40’ı �le yarıyıl sonu/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı

d�kkate alınarak harf notları bel�rlen�r. Yarıyıl �ç� performans; öğrenc�ler�n yarıyıl �çer�s�nde o ders �ç�n sorumlu
oldukları ara sınav(lar), ödevler, projeler, sunumlar, uygulamalar ve benzer� çalışmalarından oluşur. Bunların yarıyıl
�ç� performansına katkısı ve ağırlıkları ders� veren öğret�m elemanı tarafından bel�rlenerek �lg�l� yarıyılın �lk haftası
�çer�s�nde öğrenc� b�lg� s�stem� aracılığıyla öğrenc�lere açıklanır.

(3) B�r dersten AA, BA, BB, CB, CC, G notlarından b�r�n� alan öğrenc� o dersten başarılı olmuş sayılır.
Öğrenc�ler; DC, DD, FD, FF, H ve K aldıkları derslerden her koşulda başarısız sayılırlar ve başarısız olunan bu
dersler�, ver�ld�kler� �lk yarıyılda almak zorundadırlar. Öğrenc�ler İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans
Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönerges�nde bel�rt�len koşulları sağlamak şartıyla, daha önce aldıkları ve başarılı
sayıldıkları dersler� de tekrarlayab�l�rler. Ortalamalar hesaplanırken, dersler �ç�n en son alınan not geçerl� sayılır.

(4) Mezun�yet AGNO’suna göre notu 3,00-3,49 arasında olan öğrenc�ler onur öğrenc�s�, 3,50-4,00 arasında
olan öğrenc�ler �se üstün onur öğrenc�s� sayılır. Normal öğren�m süres�n� aşan öğrenc�ler, onur ve üstün onur öğrenc�s�
olamazlar.

Devam mecbur�yet�
MADDE 24 – (1) Öğrenc�ler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğret�m elemanının gerekl� gördüğü d�ğer

çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrenc�ler�n derse devam durumları ders� veren öğret�m elemanı tarafından �zlen�r.
Öğrenc�ler�n teor�k derslere en az %70, uygulamalara �se en az %80 oranında devam etmes� zorunludur. Uygulamalı
derslerde başarısız olma durumunda �se ders tekrarında devam şartı, �lg�l� bölüm/programın tekl�f�, b�r�m yönet�m
kurulunun onayı �le aranab�l�r. Ancak sadece teor�k olan b�r ders�n devam şartını b�r kez yer�ne get�ren, fakat
sınavlarında başarılı olamayan öğrenc�ler�n bu ders� tekrarında devam şartı aranmaz.

(2) Sağlık raporu olan öğrenc�ler�n raporlu olarak geç�rd�ğ� süre, devamsızlık olarak kabul ed�l�r.
Danışmanlık
MADDE 25 – (1) Öğrenc�lere; eğ�t�m-öğret�m konularına �l�şk�n tüm hususlarda karşılaşacakları sorunların

çözümünde yardımcı olmak �ç�n mevcut öğret�m elemanları arasından danışman(lar) görevlend�r�l�r.
(2) Öğrenc� danışmanlığına �l�şk�n hususlar, İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Danışmanlık Yönerges�

hükümler�ne göre bel�rlen�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar



Sınavlar
MADDE 26 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve

ek sınavları kapsar. B�r ders�n yarıyıl sonu sınavı o ders�n tamamlandığı yarıyıl sonunda; bütünleme sınavı, a�t olduğu
yarıyıl sonu sınavlarının b�t�m�nden sonra Senato tarafından bel�rlenen akadem�k takv�me göre yapılır.

(2) Staj, İşletmede Meslek� Eğ�t�m ve benzer� ders veya uygulamaların değerlend�r�lmes�, �lg�l� yönergeler ve
Senato tarafından bel�rlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı veya etk�leş�ml� olarak yapılab�l�r. Sınav yöntemler�nden hang�ler�n�n
uygulanacağına sorumlu öğret�m elemanının �lg�l� yarıyılın �lk haftasındak� tekl�f�, bölüm/program kurulunun oluru ve
�lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulunun onayı �le karar ver�l�r.

(4) Sınavların kurallara uygun yapılmasından �lg�l� öğret�m elemanları ve sınav gözetmenler� sorumludur.
Gerekl� durumlarda sınavlar, hafta �ç� mesa� saatler� b�t�m�nden sonra ve/veya resm� ve d�n� bayramlar har�ç cumartes�
ve pazar günler�nde de yapılab�l�r.

(5) Öğrenc�ler�n; yarıyıl/yıl �ç� faal�yetler�n�n, ara sınavlarının, yarıyıl/yılsonu sınavlarının, bütünleme
sınavlarının ve mazeret sınavlarının gerçekleşt�r�lmes�nde, ölçme ve değerlend�r�lmes�n�n yapılmasında, İskenderun
Tekn�k Ün�vers�tes� Ön L�sans ve L�sans Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönerges�nde bel�rt�len esaslar uygulanır.

(6) Sınavı yapan öğret�m elemanı sınav sonuçlarını, �lan ed�len tar�hler �ç�nde �lg�l� b�r�m yönet�m�ne tesl�m
eder. Her türlü sınav evrakı, �lg�l� mevzuata uygun olarak saklanır.

(7) Öğrenc�ler, sınav programlarında bel�rt�len gün, saat ve yerde öğrenc� k�ml�kler�yle sınava g�rmek
zorundadır. Öğrenc�n�n g�rmemes� gereken b�r sınava g�rmes� hal�nde aldığı not �ptal ed�l�r ve hakkında �lg�l� mevzuata
göre �şlem yapılır.

(8) Sınav sonuçları, madd� hata durumunun tesp�t ed�lmes� dışında değ�şt�r�lemez.
(9) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak madd� hata neden�yle �t�razda bulunulab�l�r. Öğret�m elemanlarının not

takd�r� konusunda �t�razda bulunulamaz.
(10) İt�raz ve sehven hatalı not g�r�lmes� sebeb�yle not değ�ş�kl�ğ�, sadece İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Ön

L�sans ve L�sans Eğ�t�m Öğret�m ve Sınav Yönerges�nde bel�rt�len esaslara uygun olarak yapılab�l�r.
ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İz�nl� Sayılma, Kayıt S�lme ve S�ld�rme

Mazeretler
MADDE 27 – (1) 26 ncı ve 28 �nc� maddelerdek� koşullara aykırı olmamak şartıyla devam, uygulama ve sınav

şartlarından b�r�n�, aşağıda bel�rt�len haklı ve geçerl� b�r nedenle yer�ne get�remeyen öğrenc�ler�n hakları saklı tutulur
ve kaybett�kler� süre, en az b�r yarıyıl �se azam� öğret�m süres�ne eklen�r:

a) Öğrenc�n�n, sağlık raporu �le belgelenm�ş mazeret�n�n ortaya çıkması.
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� uyarınca eğ�t�m-

öğret�m�n aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğren�me YÖK kararı �le ara ver�lmes�.
c) Mahall�n en büyük mülk� am�r�nce ver�lecek b�r belge �le belgelenm�ş olması şartıyla doğal afetler

neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne ara vermek zorunda kalmış olması.
ç) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dâh�l) kan veya �k�nc� dereceye kadar (bu derece dâh�l) kayın

hısımlarının ölümü veya ağır hastalığı hal�nde bakacak başka k�msen�n bulunmaması neden�yle öğrenc�n�n öğren�m�ne
ara vermek zorunda olduğunu belgelemes�.

d) Öğrenc�n�n, belgelend�rmek şartıyla öğren�m�ne ara vermek zorunda kalması.
e) Kes�nleşm�ş b�r mahkûm�yet hal� veya 18/8/2012 tar�hl� ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yükseköğret�m kurumundan çıkarma
cezası gerekt�ren mahkûm�yet haller�n�n dışındak� haller�n bulunması.

f) Öğrenc�n�n tec�l hakkını kaybetmes� veya tec�l�n�n kaldırılması suret�yle askere alınması.
g) Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrenc�lerden tutukluluğun tak�ps�zl�kle sonuçlanması veya üzer�ne atılı

suç neden�yle beraat etmes�.
ğ) Kültürel, b�l�msel ve sport�f faal�yetler g�b� alanlarda Ün�vers�tey� tems�l etmes� veya Rektörlük ya da �lg�l�

b�r�m yönet�m kurulunca uygun görülenler�n görevlend�r�lmes�.
(2) İlg�l� b�r�m�n yönet�m kurulunca kabul ed�len haklı ve geçerl� nedenlerle öğren�m�ne ara veren öğrenc�,

derslere devam şartını yer�ne get�remem�şse, mazeret� sebeb�yle ayrıldığı yarıyılın başından başlayarak öğrenc�l�ğ�ne
devam eder. Bu öğrenc�ler, ders kayıt �şlemler�n� o yarıyıla ders kaydı yaptıran öğrenc�ler g�b� yaptırmak zorundadır.

(3) Mazeret sınavı hakkından yararlanab�lmek �ç�n mazeretle �lg�l� belgeler�n, mazeret�n b�t�m tar�h�nden
�t�baren beş �ş günü �çer�s�nde �lg�l� bölüm başkanlığına ver�lmes� gerek�r. Bu süre �ç�nde b�ld�r�lmeyen mazeretler
kabul ed�lmez.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının mazeret� yoktur. Ara sınav ve/veya tek ders sınavına haklı ve geçerl�
nedenlere dayalı mazeret� dolayısıyla katılamayan öğrenc�ler�n mazeretler�n�n �lg�l� yönet�m kurulu tarafından kabulü
hal�nde, ara sınav mazeretler� f�nal sınavlarının başlangıcına kadar, tek ders mazeret sınavı mazeret�n sonlanmasından
sonra �lg�l� yönet�m kurulu tarafından bel�rlenen gün ve saatte yapılır.



(5) Mazeret sınavına katılan öğrenc�lere a�t not başarı değerlend�rmes� aldıkları ham notlara göre doğrudan 21
�nc� maddede yer alan tabloya göre yapılır. Bu öğrenc�lere bağıl değerlend�rme uygulanmaz.

İz�nl� sayılma
MADDE 28 – (1) Öğrenc�n�n, haklı ve geçerl� b�r nedenle kayıt yaptıramaması, 27 nc� maddede bel�rt�len

haklı nedenler� ve sorunları bulunması veya öğren�mler�ne katkıda bulunacak Ün�vers�te dışı burs, staj ve araştırma
g�b� �mkânların doğması durumunda, �lg�l� b�r�m�n yönet�m kurulu kararı �le öğrenc�lere kanun� zorunluluk haller�
dışında en çok �k� yarıyıla kadar �z�n ver�leb�l�r. Bu tür �z�n süreler�, azam� öğret�m süres�ne eklen�r. Ancak, bu tür
�z�nler �le �lg�l� başvuruların, eğ�t�m-öğret�m yarıyılının en geç �lk dört haftası �ç�nde yapılması gerek�r.

Kayıt s�lme ve s�ld�rme
MADDE 29 – (1) Öğrenc�ler şahsen veya vek�l� aracılığıyla d�lekçe vererek Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığına

başvurarak kayıtlarını s�ld�reb�l�rler.
(2) Öğrenc�ler�n öngörülen kayıt kabul şartlarını yer�ne get�rmed�ğ�n�n, kayıt �ç�n sundukları belgeler�n sahte

olduğunun sonradan anlaşılması durumunda; Yükseköğret�m Kurumları Öğrenc� D�s�pl�n Yönetmel�ğ� hükümler�
kapsamında �l�ş�kler� kes�l�r.

(3) Ün�vers�teden kaydını s�ld�ren veya herhang� b�r nedenle Ün�vers�te �le �l�ş�ğ� kes�len öğrenc�ler�n
dosyalarındak� kend�ler�ne a�t belgeler� alab�lmeler� �ç�n Ün�vers�te tarafından bel�rlenen kayıt s�ld�rme �şlemler�n�
yapmaları ve mal� yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler� zorunludur.

(4) Ön l�sans d�ploması alarak veya mezun�yet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt
s�ld�ren öğrenc�ler, Ün�vers�tedek� tüm öğrenc�l�k haklarını kaybeder ve öğren�mler�n� tamamlamak üzere kayıt
s�ld�rd�kler� programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğren�m� Tamamlama İç�n Gerekl� Koşullar ve D�plomalar

Öğren�m� tamamlama �ç�n gerekl� koşullar
MADDE 30 – (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın tüm dersler�n� bu Yönetmel�k hükümler�ne göre

başarıyla tamamlayan ve GNO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenc�ler d�ploma almaya hak kazanır.
(2) Öğrenc�ler�n mezun olab�lmeler� �ç�n dört yıllık l�sans programlarında en az 240 AKTS, �k� yıllık ön l�sans

programlarında en az 120 AKTS ders almaları gerekmekted�r.
(3) Derece sıralaması bütünleme sınav sonuçlarına göre bel�rlen�r. D�ploma almaya hak kazanan öğrenc�ler�n

sıralamaya g�reb�lmes� �ç�n kayıtlı olduğu programı veya bölümü normal eğ�t�m-öğret�m süres�nde b�t�rm�ş olması ve
�lg�l� program veya bölüme en fazla �k�nc� sınıftan �nt�bak yapması gerek�r.

(4) Öğrenc�n�n mezun olab�lmes� �ç�n öğrenc�n�n danışmanı, kayıtlı olduğu bölümün başkanı ve Öğrenc� İşler�
Da�re Başkanlığının mutabakatı aranır.

D�plomalar
MADDE 31 – (1) Öğren�m programlarını tamamlayan öğrenc�lere d�plomaları, her eğ�t�m-öğret�m dönem�

sonunda ver�l�r.
(2) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından ver�lecek d�plomalar, Ün�vers�ten�n kurumsal k�ml�k kılavuzuna

göre hazırlanır.
(3) Gerekl� görülmes� hal�nde d�plomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenc�lere onaylı geç�c� mezun�yet belges�

ver�l�r.
(4) Mezun�yet tar�hler� akadem�k takv�me uygun olarak Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından bel�rlen�r.
(5) L�sans öğren�m�ne devam eden öğrenc�lerden, kayıtlı olduğu programın �lk dört yarıyılında alması gereken

bütün dersler� almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını s�ld�rmes� şartıyla ön l�sans d�ploması ver�l�r. Bu
husustak� �şlemler yürürlüktek� mevzuat hükümler�ne göre yapılır.

(6) D�ploma b�r defaya mahsus olmak üzere düzenlen�r ve ver�l�r. D�plomanın kaybı hal�nde, �lg�l�lere
d�plomaları �k�nc� nüsha olarak düzenlen�r. İk�nc� nüsha, ulusal veya yerel baskısı olan b�r gazetede söz konusu
belgen�n/belgeler�n kayıp olduğunun �lan ed�lmes� ve durumun d�lekçe �le beyan ed�lmes� koşulu �le b�r defaya mahsus
olmak üzere düzenlen�r.

(7) Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı tarafından hazırlanan ve paraflanan geç�c� mezun�yet belgeler�, �lg�l� bölüm
başkanı ve bağlı bulundukları b�r�m�n dekanı/müdürü, d�plomalar �se öğrenc�n�n kayıtlı bulunduğu b�r�m�n
dekanı/müdürü ve Rektör tarafından �mzalanır.

Meslek yüksekokullarına �nt�bak
MADDE 32 – (1) L�sans öğren�mler�n� tamamlayamayanların ön l�sans d�ploması almaları veya meslek

yüksekokullarına �nt�bak ett�r�lmeler�; 18/3/1989 tar�hl� ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan L�sans
Öğren�mler�n� Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön L�sans D�ploması Almaları veya Meslek
Yüksekokullarına İnt�bakları Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre yapılır.

Engell� öğrenc�ler
MADDE 33 – (1) Öğrenc�n�n engel� neden�yle b�r ders�n yükümlülükler�n� yer�ne get�remed�ğ� hallerde

öğrenc�n�n taleb�, danışmanının ve ders öğret�m elemanının görüşü ve �lg�l� yönet�m kurulunun kararıyla, kolaylaştırıcı



düzenlemeler yapılab�l�r.
Tebl�gat
MADDE 34 – (1) Öğrenc�ye her türlü tebl�gat, öğrenc�n�n resm� kayıtlarda yer alan �kamet adres�ne veya

öğrenc�ye Ün�vers�te tarafından sağlanan e-posta adres�ne gönder�lerek yapılır. Öğrenc�, Ün�vers�teye kayıt sırasında
b�ld�rd�ğ� adres� değ�şt�rd�ğ� takd�rde yen� adres�n� öğrenc� b�lg� s�stem� üzer�nden güncellemek zorundadır.
Ün�vers�teye kaydolurken b�ld�rd�kler� adresler� değ�şt�rd�kler� halde, bunu Ün�vers�teye b�ld�rmem�ş, yanlış ya da
eks�k b�ld�rm�ş olan öğrenc�ler�n, öğrenc� b�lg� s�stem�nde kayıtlı adresler�ne b�ld�r�m�n yapılması hal�nde, kend�ler�ne
b�ld�r�m yapılmış sayılır.

(2) Öğrenc�ler, Ün�vers�te tarafından ver�len resm� e-posta adres�n� akt�f durumda tutmak, sürekl� e-postalarını
tak�p etmek ve gönder�len �let�ler� �zlemekle yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; YÖK, Senato �le Ün�vers�te Yönet�m Kurulu

kararları ve �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 36 – (1) 25/12/2016 tar�hl� ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskenderun Tekn�k

Ün�vers�tes� Önl�sans ve L�sans Eğ�t�m-Öğret�m ve Sınav Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
İnt�bak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılından önce Ün�vers�teye kayıtlı olan öğrenc�lere, bu

Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes� �le yürürlükten kaldırılan yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrası, 16 ncı
maddes�, 23 üncü maddes�, 24 üncü maddes� ve 25 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmel�k 2021-2022 eğ�t�m-öğret�m yılı başında yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İskenderun Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


