
T.C.  

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

YAZ ÖĞRETİMİ USUL ve ESASLARI 

 

1. Bu Esasların amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Yaz Öğretimine İlişkin Usul ve 

Esasları düzenlemektir. 

2. Bu uygulama esasları, İskenderun Teknik Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans öğretim 

programlarına kayıtlı öğrencilerin diğer üniversitelerin açmış olduğu Yaz Öğretimine 

katılabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar. 

3. Bu Esaslar,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’ üncü maddesi ile 25/12/2016 tarihli 

ve 29929 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Disiplin cezası (uzaklaştırma) süresi devam eden öğrenciler Yaz Öğretimine katılamazlar. 

5. Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamazlar. 

6. Öğrenciler, üst yarıyıllara ait dersleri alamazlar. 

7. Dersin alınacağı üniversitenin ilgili programının merkezi yerleştirme taban puanı, öğrencinin 

İskenderun Teknik Üniversitesi’ne kayıt olduğu tarihteki programın taban puanına eşit ya da 

yüksek olmalıdır. (25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı) 

8. Yaz Okulunda bir öğrenci en fazla dört (4) ders alabilir. 

9. Yaz öğretimi dersleri, aynı yaz döneminde yalnızca bir üniversiteden alınabilir. 

10. Diğer üniversitelerde açılan yaz okullarından ders alacak öğrencilerin, kayıt yaptırmadan 

önce, kendi bölüm başkanlığına müracaat ederek, eşdeğerlik ve akademik yeterlik 

bakımından (içerik, kredi, saat vb.) alacakları dersin uygunluğunu ve eşdeğerliliğini 

onaylatmaları gereklidir. 

11. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait nihai notun (dönem sonu başarı notu), derslerin 

alındığı üniversitenin not baremlerini gösterir belge ile birlikte, ilgili üniversite tarafından 

Üniversitemize resmi yazı ile ulaştırılması şarttır. Notlar, ilgili birim kurullarında 

değerlendirilerek İSTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırılır. 

12. Ders alınan diğer üniversitenin not değerlendirme sistemi, Üniversitemizde uygulanan not 

değerlendirme sisteminden farklı ise, öğrencinin Yaz Öğretiminde diğer üniversiteden aldığı 

derslere ait nihai notun karşılığı, Üniversitemiz ilgili kurulları tarafından belirlenir.                                                                                            

13. Yaz Öğretiminde alınan notlar, öğrenci not çizelgelerinde (eski ve yeni yönetmeliğe tabi olan 

tüm öğrenciler için) Yaz Dönemi olarak gösterilir. 

14. Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden alınan notlardan CC ve üstü olanlar Geçti olarak 

işlenir. DD ve DC notlarının geçme durumu (şartlı geçti) Üniversitemiz Önlisans ve Lisans 

Yönetmeliğine göre belirlenir. 

15. Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden alınan H (Devamsızlıktan kaldı) notu, öğrenci 

otomasyonuna işlenir ancak daha önceki dönemlerde devam şartı sağlanmışsa, sonraki 

dönemlerde devam şartı aranmaz.  

16. Öğrencilerin ortalamaları hesaplanırken en son aldığı ders notu dikkate alınır. 

17. Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarının yürütülmesinde; “İSTE Yaz Öğretimi Düzenleme ve 

Yürütme Komisyonu” yetkili olup, hüküm bulunmayan durumlarda ilgili mevzuat ve senato 

kararları uygulanır. 


