
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

YAZ OKULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- (1) Yaz okulunun amacı ve kapsamı; 

a) Öğrencilerin, Üniversitemiz eğitim alanlarından ve akademik olanaklarından yaz aylarında 

da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini 

artırmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak, 

b) Öğrencilere, başarısız oldukları ve/veya alamadıkları dersler ile üst yarıyıllardan ders alma 

imkânı sağlamak, 

c) Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde 

kolaylık sağlamak, 

d) Değişim programları çerçevesinde başka eğitim kurumlarına gönderilen öğrencilerin 

eşdeğer sayılmayan veya devamını alamadıkları ilgili yarıyıla ait dersleri alabilmelerine olanak 

sağlamak. 

Dayanak 

Madde 2 - (1) Bu Yönerge, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18’inci maddesi ile 2547 sayılı yasanın Ek-26’ıncı 

maddesine dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usullerine göre 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) İlgili birim: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar 

ve meslek yüksekokullarını, 

b) İlgili Kurul: İlgili Fakülte, Yüksekokul,  Konservatuar veya Meslek Yüksekokulu Kurulunu, 

c) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili birim Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar veya Meslek 

Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 

d) Rektörlük: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü, 

e) Senato: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesini, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  

Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar 

Koordinasyon kurulu 

Madde 4 (1) (Mülga 14.01.2019-01/13 Sayılı Senato Kararı)  

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. 

(2) Yaz okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam 

saat, yük ve kredisine sahiptir. 

(3) Yaz okulunun süresi, ara sınavlar dâhil olmak üzere 7 haftadan az olmaz. Bu süreyi izleyen 

hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar 

yarıyıllarında yapılan toplam (kuramsal ve uygulamalı) ders saatleri kadar ders yapılır. 

(4) Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

 

Ücretler ve ek ders 



MADDE 6 - (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim elemanına 

yapılacak ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

(2) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler. Yaz 

okulu öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin derslere kaydı yapılmaz.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu 

Derslerin açılması 

MADDE 7 - (1) Yaz okulunda açılacak dersler her yıl; fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve 

meslek yüksekokullarında öğretim elemanın talebi, ilgili bölüm başkanının teklifi, birim 

yönetim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu sınav 

döneminden 15 gün öncesine kadar belirlenir. 

(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı en az 15’tir.  

(3) Senato tarafından Yaz okulunda açılması onaylanan dersin yaz dönemindeki öğretim 

sorumlusu, o dersi önceki güz/bahar yarıyıllarında vermiş olan öğretim elemanına öncelik 

tanınarak belirlenir.  

(4) Kaydolan öğrenci sayısının 15’ten az olması halinde ilgili ders açılmaz. Yaz okulunda 

açılan bir derse kesin kayıt yaptıran bir öğrencinin o dersi bırakması mümkün değildir. 

(5) Yaz okulunun başladığı ilk hafta, açılmış olan derslere yeni kayıt kabul edilir. 

(6) Açılamayan derslere kesin kayıt yaptırmış öğrencilerle ilgili düzenlemeler Birim Yönetim 

Kurulu tarafından yapılır. 

(7) Bir dersten birden fazla şube açılmasına öğretim elemanın teklifi ile ilgili yönetim kurulu 

karar verir. Bölünen şubelerden her birinin öğrenci sayısı 50’den az olamaz. 

(8) Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz okuluna ertelenemez. 

(9) Yıllık derslerden Yaz okulu açılamaz.  

 

Başvuru ve ders alma esasları 

MADDE 8 - (1) Öğrenciler, Yaz okuluna ön kayıt için ilgili birimin öğrenci işlerine 

başvururlar. Yaz okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik 

takvime göre yürütülür. 

(2) Yaz okulu başvuruları şahsen yapılır, posta yolu ile veya başkası adına kayıt ve para 

yatırma işlemi kabul edilmez. Açılan derslerle ilgili kayıtlar yaz okulu işleyiş takviminde 

belirlenen tarihlerde yapılır. 

(3) Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz okulundaki 

derslere kaydolabilir,  

(4) Yaz okuluna devam eden öğrenciler aynı anda staj yapamazlar. Yaz okulunda staj 

yapmakta olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile Yaz okulu akademik takviminde 

belirtilen derslerin başlama ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması kaydıyla 

kayıtlı olduğu birimin birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda Yaz okulundan ders alabilir.   

(5) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim 

öğrencileri birlikte kayıt yaptırırlar. 

 

 

(6) Öğrenciler farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı veya daha fazla ders saatli derslere, ilgili 

birimin yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırabilirler.  

(7) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı 

takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden ders içeriği, kredisi ve/veya 

AKTS’si uygun olması koşuluyla alabilir. Önlisans öğrencileri lisans programlarından ders 

alabilir, ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından ders alamazlar.  



(8) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaz 

okulunda açılmaması durumunda, öğrenci kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit veya 

daha yüksek puanlı bir programın yürütüldüğü farklı bir üniversitenin Yaz okulundan ilgili 

dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini 

ve Yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili 

bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu 

tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir. Diğer üniversitelerden 

Yaz okulunda alınan notlar Mustafa Kemal Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında kayıtlı olduğu bölüm tarafından not 

dönüşüm teklifi ilgili Birimin Yönetim Kuruluna sunulur ve kurul tarafından karara bağlanır. 

(9) Diğer üniversitelerden gelecek öğrenciler Yaz okulu ücretini ödemeleri şartıyla derslere 

kayıt yaptırabilirler. Yaz okulunda alınan başarı notları Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında 

değerlendirilir. Alınan başarı notu gelen öğrencinin Üniversitesinin başarı notuna göre 

düzenlenmez. 

(10) Öğrenciler bir Yaz okulu döneminde en fazla dört ders alabilir. 

 

Devam ve başarı durumu 

MADDE 9 - (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar bile, 

Yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci, 

final sınavına giremez. Öğrencinin Yaz okulunda dersin devam şartını sağlamış olması, normal 

eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir. 

Yaz okulu sonunda tek dersi kalan öğrenciler, devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla 

tek ders sınav hakkından yararlanabilir. 

(2) Yaz okulunda açılan dersler için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır; bütünleme sınavı 

yapılmaz; sınavlara sadece Yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Başarının değerlendirilmesinde 

ve not verme işlemlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. 

(3) Yaz okulunda mazeret sınavları, arasınav ve final sınavı için geçerlidir.  

(4) Öğrencinin harfli başarı notunun hesaplamasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. 

(5) Tekrar edilen derslerde alınan son not geçerlidir. 

(6) % 10’ a giren öğrenciler bahar yarıyılı sonunda belirlendiğinden yaz öğretimi sonunda 

alınan başarı notları % 10 başarı sıralamasını değiştirmez.  

(7) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz 

okullarında alıp başarmış olduğu derslerin notları, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddesi kapsamında, kayıtlı olduğu 

bölüm tarafından not dönüşüm teklifi ilgili birimin yönetim kuruluna sunulur ve birim yönetim 

kurulu tarafından karara bağlanır. 

(8) Yaz öğretiminde alınan tüm notlar, öğrenci not çizelgelerinde yaz dönemi olarak gösterilir. 

Bu notlar genel not ortalamasına dâhil edilir.  

(9) Yaz öğretiminde alınan notlar, derslerin ait olduğu dönemlerin not ortalaması hesabına 

katılmaz. 

(10) Yaz okulu ile ilgili olarak yönerge dışındaki konular yaz okulu koordinasyon kurulu 



tarafından karara bağlanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 10 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Hatay Mustafa Kemal 

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


