
HAKKARİ  ÜNİVERSİTESİ 

 

YAZ OKULU YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili içerisinde 

uygulanan ve Üniversitenin öğretim imkanlarının yaz aylarında da değerlendirilerek öğretimde 

verimliliği artırmayı amaçlayan Yaz Okulunda uygulanacak eğitim-öğretim programlarının usul ve 

esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Hakkari Üniversitesi bünyesinde önlisans ve lisans öğrenim yapılan 

birimlerde Yaz Okulu uygulama usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanununun   ilgili maddeleri ile Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Hakkari Üniversitesini, 

b) Rektör: Hakkari Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Hakkari Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Hakkari Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

d) Birim: Hakkari Üniversitesine bağlı Fakülteyi, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu  

e) Birim Yöneticisi: Birimlerden Fakültelerde Dekanı, Yüksekokullarda ve Meslek Yüksekokullarında 

Müdür 

f) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını, 

g) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını, 

h) Yaz Okulu: Hakkari Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında 

kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını, 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar 

Akademik Takvim 

MADDE 5 - (1) Yaz Okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve 

diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür. 

 Öğrenim Süresi 

MADDE 6 – (1)  Yaz Okulunun süresi, sınavlar dâhil olmak üzere yedi haftadan az olamaz.  

 (2) Yaz Okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati sayısı 

kadar ders yapılır.  

(3) Yaz Okulunda geçen süre normal eğitim öğretim süresinden sayılmaz. 

Ders ücreti ve öğrenim ücreti 

MADDE 7 - (1) Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim elemanına yapılacak 

ek ders ücreti ödemeleri 2547 sayılı Kanunun, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun ilgili 

hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

(2) Yaz okulunda, ikinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencileri ile birlikte ders almaları 

koşuluyla Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun 

belirlemiş olduğu öğretim ücretini aynı miktarda öderler. 

(3) Yaz Okulunda açılan derslerde; kesin kayıttan sonra  ders ekleme, ders değiştirme, ders bırakma ve 

ders silme işlemi uygulanmaz ve buna ilişkin öğrenim ücreti iadesi yapılmaz. Senato tarafından 

kapatılan derslerin öğrenim ücreti iadesi, devamındaki güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar yapılabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derslerin Açılması, Başvuru ve Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu 

Derslerin açılması 

MADDE 8 - (1) Yaz Okulunda açılması öngörülen önlisans ve lisans derslere ilişkin hazırlıklar ilgili 

bölümler tarafından yapılır. Dersler ve dersleri yürütecek öğretim elemanları listeleri fakülte ve 

yüksekokul kurulunca en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav döneminden on beş gün öncesine 

kadar Senatoda görüşülmek üzere gönderilir.  

(2) Bir ders, en fazla iki öğretim elemanı tarafından yürütülebilir. 

(3) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı ön lisans ve lisans 

programlarında en az on (10) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 40 ve daha fazla ise 

dersin ikinci şubesi açılabilir. şube açılması halinde bir şubedeki öğrenci sayısı 20 den az olamaz. 

(4) Güz ve bahar yarıyılında açılması gereken dersler açılmayarak Yaz Okuluna ertelenemez.  

Başvuru ve ders alma esasları 

MADDE 9 - (1) Yaz Okulu programında açılacak derslere başvuru, kayıt ve benzeri işlemleri Yaz 

Okulu akademik takvimine göre yapılır.  

(2) Yaz Okulunda  kayıtlar ilgili birim öğrenci işlerince yapılır.  



(3)Yaz Okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Yaz Okulu ücretini ödemeleri gerekir. Ders 

kaydı ve seçimi Yaz Okulu ücretinin ödenmesinden sonra yapılır. 

(4) Yaz Okulunda, bir öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri almak kaydıyla, alt yarıyıllara ait hiç 

almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, veya ağırlıklı genel not ortalamalarını 

(AGNO) yükseltmek istedikleri dersleri alabilir. Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız dersi 

olmaması ve genel not ortalamasının 3.0 ve üzerinde olması halinde yaz döneminde üst yarıyıldan ders 

alabilir. Yan dal veya çift anadal programına ait dersler Yaz Okulunda tamamlanabilir. 

(5) Bir yaz döneminde  20 AKTS’yi geçmeyecek ve en fazla 12 ulusal kredi saat olacak şekilde 4       

(dört) adet ders alabilir. Mezuniyet aşamasına gelen  öğrencilere ilaveten 5AKTS, 3 ulusal kredi 

saatlik 1 (bir) ders daha verilebilir. 

 

 (6) Yaz dönemine ait akademik takvim aralığında staj yapacak olan öğrenciler, yaz dönemi 

programıyla çakışmayacak şekilde stajını düzenlemek zorundadır. Zorunlu yaz stajlarının yaz okulu 

dönemi ile çakışan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. 

(7) Öğrenciler, kendi programında Yaz Okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencileri 

ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alabilir. Bu durumda öğrenci 

dersi aldığı programın Yaz Okulu ders ücretini öder. 

(8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda öğrencinin almak istediği ders açılmadığı 

takdirde; Üniversite içinde başka bir birimden ilgili yönetim kurulu kararı ile ders alabilir. Bu 

durumda dersi aldığı birimin ders ücretini öder.  

 (9) Öğrencinin almak istediği derslerin Hakkari Üniversitesi yaz döneminde açılmaması durumunda, 

öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümün, yerleştiği yıla ait taban puanına eşit veya daha yüksek puanda 

öğrenci kabul eden üniversitenin yaz döneminden/okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir 

üniversiteden alacağı dersin içerik, dil, kredi, AKTS ve ders saatini, yaz dönemi akademik takvimini 

içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine teslim eder. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat 

dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden 

ders alabilir. 

(10) Diğer üniversite öğrencileri, Hakkari Üniversitesi Yaz Okulundan ders alabilirler. Bu durumda 

dersi aldığı birimin Hakkari Üniversitesi Yaz Okulu için belirlenen ders ücretini öder. Başka 

üniversitelerden, Üniversitemiz Yaz Okuluna gelen öğrencilere, Yaz Okulunun süresini, aldıkları 

dersin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. 

(11) Disiplin cezası alarak bir yarıyıl veya iki yarıyıl yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası 

alanlar, ders kaydı yapmayanlar, yıllık veya dönemlik kayıt donduran öğrenciler ilgili dönem/ 

dönemlere ait dersleri yaz okulundan alamazlar. Ayrıca herhangi bir sebeple yükseköğretim 

kurumundan uzaklaştırma cezası almış olup, bu cezanın uygulanması yaz okulu dönemine sarkmış 

olanlar da Yaz Okulundan ders alamazlar. 

 

Devam ve başarı durumu 

MADDE 10- (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce 

yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz 

Okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna sayılmaz. 

 (2) Öğrenciler; derslere  ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik 

derslerde % 70, uygulamalı derslerde ise % 80’dir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler dönem 

sonu/final sınavlarına giremez. 

 (3) Yaz Okulunda açılan dersler için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; bu sınavlara 

sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer. 



(4) Tekrar edilen ve ortalama yükseltmek için alınan derslerde, alınan en son not geçerlidir. Bu notlar 

“Yaz Dönemi” altında açılan dönemde gösterilerek ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) dahil 

edilir. Ancak  başarı sıralamasında ve yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz okulunda 

alınan notlar değerlendirmeye alınmaz.  

(5) Müfredat programında alması gereken tüm dersleri almış ve devam şartını yerine getirmiş olan Yaz 

Okuluna kayıt yaptıran öğrenciler Yaz Okulu sonunda mezun olabilmesi için tek dersi kalmış ise Yaz 

Okulu sonunda açılacak tek ders sınavına girer. 

MADDE 11- (1)Yaz Okulundan önceki yarıyıl sonu itibarıyla ilişiği kesilme durumuna gelen 

öğrenciler Yaz Okuluna kayıt yaptıramaz. 

MADDE 12- (1)Yaz Okulunda  haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere 

mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak final sınavlarında mazeret sınavı hakkı verilmez. 

 

(2) Diğer üniversitelerin yaz okullarında alınan şartlı geçiş notları başarılı olarak kabul edilmez. Başarı 

notu 60 veya CC  üzerinde olan öğrencilerin notları geçer not olarak kabul edilir ve ağırlıklı genel not 

ortalamasına (AGNO) dahil edilir.  

 

MADDE 13-(1)Yaz Okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile başarı 

durumunun tespiti yürürlükteki Hakkari Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri ile Senato kararları uygulanır.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15-  (1) Bu Yönerge Hakkari Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Hakkari Üniversitesi Rektörü yürütür. 


