HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yaz döneminde
yapılacak eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 -Bu yönergenin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü,
yüksekokul ve hazırlık sınıfı dâhil Yaz öğretimi uygulamalarını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi, 14 üncü maddesi, Ek 26 ncı maddesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım
MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
a) İlgili Kurul: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı birimlerin kurullarını,
b) İlgili Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı birimlerin Yönetim Kurullarını,
c) Mütevelli Heyeti: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektörlük: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünü,
e) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu
h) Koordinasyon Kurulu: Yaz öğretimi ile ilgili düzenlemeleri yapan Koordinasyon Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Amaçlar, Yönetim, Açılacak Dersler ve Yabancı Dil Öğretimi
Amaçlar
Madde 5 – Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
(1) Zaman yetersizliği nedeniyle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden
başarısız olan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir imkân tanımak,
(2) Üniversite kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak,
(3) Öğrencilere daha erken mezun olabilme imkânı vermek,
(4) Başka Üniversitelerin öğrencilerine Üniversitemizde okutulan dersleri izleme imkânı
vermek,
(5) Yurtiçi ve özellikle yurtdışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında ders
açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son gelişmelere erişimini sağlamak.
Yönetim
MADDE 6 – (1) Yaz Öğretimi, Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen bir Yaz Öğretimi
Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurulun görev ve yetkileri, ilgili maddelerde
belirtilmiştir.
a) Yaz Öğretimi süresi ve takvimi, Üniversite Senatosu’nca belirlenir ve ilan edilir.
b) Yaz Öğretimi; Hazırlık Sınıfı, Lisans ve Lisansüstü olmak üzere tüm eğitim ve öğretim
aşamalarında açılabilir. Ancak, normal yarıyıllarda açılması zorunlu olan dersler yaz öğretimine
ertelenemez.
c) Yaz döneminde açılan tüm dersler ile ilgili işlemler, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans,
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun bir biçimde yapılır
ç) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından
belirlenir

d) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin
mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir.
Açılacak Dersler
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde hangi derslerin açılacağı, Lisans programlarında ilgili
bölümlerin önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca, Lisansüstü programlarda ilgili
enstitü yönetim kurulunca; İngilizce hazırlık programı için Yabancı Diller Bölümünün önerisi üzerine
Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Yabancı Dil Öğretimi
MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfının II. yarıyılı sonunda yapılan Final Sınavında başarısız olan
öğrenciler istedikleri takdirde yaz öğretimine devam edebilirler.
(2) Üniversite dışından gelen misafir öğrenciler de yaz öğretiminde açılan yabancı dil eğitim
ve öğretimine katılabilirler.
(3) Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Final Sınavına ancak yaz öğretimine devam etmiş
olan öğrenciler girebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Koşulları, Kayıt ve Ücretler
Başvuru koşulları ve Kayıt
MADDE 9 – (1)Yaz öğretimiyle ilgili düzenlemeler, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu
tarafından yapılarak ilan edilir.
(2) Yaz öğretimiyle ilgili öğrenci sorunları, Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından
çözümlenir.
(3)Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonunda, ilişiği kesilmiş öğrencilerin Yaz öğretimine
kaydı yapılamaz.
(4)Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihte
fakülte/enstitü/yüksekokul tarafından öğrencilere duyurulur.
(5) Fakülte/yüksekokullarda ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, yaz öğretimi ücretini
ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar; ücret ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.
(6) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik takvimde
belirlenen süre içinde yapılır.
(7) Üniversitenin herhangi bir programında açılan yaz öğretimi derslerine ilgili kurulun
eşdeğerlilik konusunda olumlu görüşüyle başka programlardaki öğrenciler de kayıt yaptırabilir.
(8) Yaz öğretiminde ders ekleme - çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemleri
uygulanmaz.
Ücretler
MADDE 10 – (1) Fakülte/yüksekokullarda yaz öğretimi burslu olanlar dahil, bütün öğrenciler
için ücretli olup, alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenir.
(2) Yaz öğretiminde görev alacak Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu üyeleri ile öğretim
elemanlarına ödenecek ücretler, Rektörün önerisi üzerine Üniversite Mütevelli Heyeti’nce belirlenir.
(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti kendisine iade
edilir.
(4)Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin ücreti
iade edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Süre, Ders Yükü Diğer Öğrenciler ve Değerlendirme
Öğretim Süresi
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.
a) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.
b) Yaz öğretiminde geçen süre azami eğitim - öğretim süresinden düşülmez.
c) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri, yaz öğretimi ile ilgili diğer süreler akademik
takvimde belirtilir.
d) İlgili birimler yaz öğretimini kendi özelliklerine göre planlayabilirler.

Ders Yükü
MADDE 12 – (1) Yabancı Dil Hazırlık öğretimi dışında, fakülte/yüksekokullarda yaz
öğretiminde bir öğrenci en fazla 12 kredilik derse kayıt yaptırabilir.
(2) Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt isteğe bağlıdır. Öğrenciler; ders kayıtlarını
yaptırırken alt yarıyıllardan almadıkları veya alıp başarılı olamadıkları derslere öncelik verirler.
(3) Fakülte/yüksekokullarda, yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci
sayısı, en az 10 olmalıdır. Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
(4) Enstitülerde, yaz okulunda tezli programlar için en fazla 4 ders, tezsiz programlar için en
fazla 5 ders açılabilir.
(5) Enstitülerde, bir dersin açılabilmesi için, o dersi alacak öğrenci sayısı en az beş (5) kişi
olmalıdır.
(6) Yabancı dil yaz öğretiminde haftalık ders yükü 28 saatten az olamaz

Yaz Öğretimine Başka Üniversitelerde Katılacak Öğrenciler ve Diğer Üniversitelerden
Gelen Öğrencilerin Durumu
MADDE 13 (1) Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan bir ders; dersin kredisi ve içeriği
dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir
üniversiteden alınabilir.
(2) Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi
programlarından alabilir. (17.06.2015 tarih 2015-006 Sayılı Senato kararıyla kaldırılmıştır.)
(3) Yaz öğretimine başka üniversitelerden katılan öğrencilere, yaz öğretiminin süresini,
aldıkları derslerin adını, içeriğini, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Başarı Değerlendirmesi
MADDE 14 – (1)Yaz öğretiminde, derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun
belirlenmesi, güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerdeki gibidir.
(2) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılbaşında not
ortalamalarında dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 15– Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitemiz Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16– Bu yönerge yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17– Bu yönerge hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

