
HİTİT ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı; Hitit Üniversitesinde önlisans ve lisans 

eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, güz ve bahar 

yarıyılları dışında kalan ve yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim-öğretim 

programını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Hitit Üniversitesi yaz okulu eğitim-öğretim 

programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 26 ncı 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen; 

a) Birim: Hitit Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 

b) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

c) Üniversite: Hitit Üniversitesini, 

ç) Üniversite Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

d) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu, 

f) YANO: Yarıyıl/Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasını, 

g) Yaz okulu: Hitit Üniversitesinde önlisans, lisans programlarının bir eğitim-öğretim 

yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim- 

öğretim programını 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Okulunun Amacı, Yönetimi ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar 

Yaz okulunun amacı 

MADDE 5 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında; 

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını 

sağlamak, 



b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları 

dersleri alabilmeleri için fırsat sağlamak, 

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim 

imkânlarından yararlanmalarını sağlamak, 

ç) Öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve ders geçme notlarını 

yükseltmelerine imkân sağlamak. 

Yaz okulunun yönetimi 

MADDE 6 – (1) Yaz Okulu Yürütme Kurulu: Eğitim-öğretimden sorumlu Rektör 

Yardımcısı başkanlığında Rektör tarafından atanan üç öğretim üyesi ve Üniversitenin Öğrenci 

İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşur. 

(2)Yaz Okulu Yürütme Kurulu, yaz okulunda bir öğretim elemanı veya üyesinin 

açabileceği ders sayısı, saati, kredisi gibi konuların belirlenmesinde yetkilidir. 

(3)Yaz Okulu , Yaz Okulu Yürütme Kurulu tarafından ilgili mevzuata göre 

yürütülülür. 

Akademik takvim 

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve 

bitiş tarihleri, sınavlar ve konuyla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik 

takvime göre yürütülür. 

Derslerin açılması 

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen lisans ve önlisans dersleri; ilgili 

bölüm başkanlığının teklifi, Birim Kurul Kararı ve Senatonun onayı ile açılır.  

    Süre 

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda, normal bir dönemde yapılan ders saati kadar ders 

yapılır. Yaz okulunun süresi, ara sınavlar dahil olmak üzere yedi haftadan az olamaz. Dönem 

sonu sınavları bu süreye dahil değildir. 

Kayıt-ders alma 

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik 

takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, ilgili mevzuat 

hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Yaz okulunda öğrenciler en çok on iki ulusal krediye kadar ders alabilirler. 

(3) Bir öğrencinin normal dönemde almadığı veya aldığı halde devamını sağlayamadığı 

dersi yaz okulunda alabilmesi için GANO’sunun 2,00 ve üzeri olması gerekir. 

(4) Birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü 

sınıftan ders alamaz. Önkoşullu derslerde ön koşulu sağlanmayan dersler yaz okulunda 

alınamaz. Bir üst sınıftan ders alınabilmesi için öğrencinin GANO’sunun 3,00 ve üzeri olması 

gerekir. 



(5) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak bu 

yönergenin 8. maddesine göre kayıt yaptırdığı dersin açılmaması halinde öğrenci açık olan bir 

başka derse kayıt yaptırabilir. Öğrencinin aldığı dersin saati bıraktığı dersten farklı olması 

durumunda ücretlendirme yeniden yapılır. Öğrenci açılmayan dersin yerine başka bir derse 

kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade 

edilir. 

(6) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler yaz 

okuluna kayıt yaptıramaz. İlişik kesme işlemlerinden önce yaz okuluna kayıt yaptıran 

öğrencilerin kayıt işlemleri iptal edilir. 

(7) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma 

MADDE 11 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Birimdeki yaz okulunda açılmayan bir 

ders, Üniversite içinde başka bir Birimden alınabilir. Bunun için diğer Birimden alınacak dersin 

denkliğinin, içerik, dil ve kredi açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul 

edilmesi gerekir. 

(2) Yaz okulunda farklı bir üniversiteden ders alabilmek için, o dersin Birimlerde 

açılmamış olması ön koşuldur. Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından ders 

alınabilmesi için, o üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu 

bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına eşit veya yüksek olması 

gerekir. 

(3) Öğrenci; farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve yaz okulu 

akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi Birimine verir. Bu durumun ilgili 

Birim Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, öğrenci farklı üniversiteden ders 

alabilir. Ayrıca yaz okulu başarı notlarının, Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar öğrenci 

tarafından ilgili Birime ulaştırılması gerekir. 

Devam zorunluluğu, sınavlar ve başarı notu 

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam 

koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu 

sağlamış olmaz. 

(2) Bir dersin devam koşulunun Yaz okulunda yerine getirilip başarısız olunması 

durumu, o dersin güz ve bahar dönemlerindeki devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. İlgili Birim yönetim kurulunca kabul edilen 

haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. 

(4) Yaz okulunda açılan derslerin dönem sonu sınavına, sadece yaz okuluna kayıtlı ve 

yaz okuluna devam şartını sağlamış öğrenciler girebilir. 

(5) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az (CC) harf notu almak 

gerekir. 

(6) Daha önce alınmış bir dersin yaz okulunda alınması durumunda en son başarı notu 



geçerlidir. 

(7) Yaz okulunda alınan notlar, YANO’da dikkate alınmaz, GANO hesaplanmasında 

dikkate alınır. 

(8) Staj ve yaz okulu birlikte yürütülemez. 

(9) Diğer üniversitelerin farklı harf veya not sistemi uygulamalarına göre başarılı olduğu 

dersin harf notu CC’nin altında olması durumunda üniversitemizde başarılı sayılabilmesi için 

bu notun dörtlük sistemde 2,00 veya üzeri olması gerekir. 

Ücretler ve Ek Ders 

MADDE 13 – Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücreti 

2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 Yönergede hüküm bulunmayan haller 

 

 MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 25/08/2014 tarihli ve 

29099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

  



Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 


