İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde, Bahar
yarıyılından sonra yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve
esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan
önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ile diğer üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin
katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve
Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
b) Üniversite Yönetim Kurulu: İskenderun Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
c) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
d) Kurul: Rektörlükçe kurulan Eğitim-Öğretim Kurulunu,
e) Yaz öğretimi: Bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının (güz-bahar) dışında
kalan, yaz ayları içerisinde uygulanan bir öğretim dönemini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları, Yaz Öğretimiyle İlgili Esaslar, Devam ve Başarı
Değerlendirmesi, Mazeret Sınavları ve Ders Alma
Yaz Öğretiminin Amaçları
Madde 5- (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır;
a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını güz ve bahar yarıyılları dışında da
değerlendirerek eğitim ve öğretim kapasitesini artırmak,
b) Öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları ve/veya alamadıkları
dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerde meydana
gelen öğrenci yığılmalarının giderilmesini sağlayarak eğitimin verimini artırmak,
c) Başarılı öğrencilerin üsten ders almalarına imkan sağlamak,
d) Diğer üniversite ve yabancı uyruklu öğrencilere de, Üniversitede yaz öğretiminde
açılan dersleri izleme imkânı vermek ve eğitim imkanlarından yararlanmalarını sağlamak,
e) Yaz aylarında uygun zamanları olan diğer üniversite öğretim üyeleri ile yabancı
uyruklu öğretim üyelerinden; ders, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler yoluyla
yararlanılmasını sağlamak,
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f) Yan dal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izleme
imkanı sağlamak ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak
tanımak,
Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu
Madde 6- (1) Yaz öğretiminde, ilgili Rektör yardımcısı başkanlığında, Rektör
tarafından Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu temsilcisi olarak atanan üç üye ile
Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan toplam beş kişilik bir Kurul oluşturulur. Kurul,
Üniversite ve diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin kayıt işlemleri ve ders açılmasıyla
ile ilgili düzenlemeleri yapar.
Yaz Öğretimi ile İlgili Esaslar
Madde 7- (1) Yaz öğretimi takvimi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının
tamamlanmasından sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir.
(2) Yaz öğretiminin süresi, dönem sonu sınavları hariç 7 (yedi) haftadır. Dönem sonu
sınav günleri bu süreye dahil değildir.
(3) Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal, güz veya bahar yarıyılında yapılan
toplam ders saatine eşdeğer ders yapılır. Bu ders saatleri, yaz öğretimi eğitim-öğretim
süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır. Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz.
(4) Öğrenci en fazla 3 ders alabilir. Alınacak derslerin kontrolü öğrencinin kayıtlı
olduğu bölüm/program başkanı tarafından yapılır. Bu kontrolde şartlı dersler benzeri tüm
ilkelere dikkat edilir. Öğrenciler Danışman (İSTE öğrencisi olması durumunda) ve Bölüm
Başkanının kontrolü sonrasında derslere kayıt olur.
(5) Yaz öğretiminin ilk haftası içinde ders ekleme ve bırakma yapılabilir. Ancak
bırakılan dersin öğrenim ücreti, öğrenciye iade edilmez.
(6) Yaz öğretiminde açılacak dersler, ilgili Bölüm Kurulu, Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokul Kurulu kararı ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunun onayı ile
Senatoya arz edilir. Yaz öğretiminde açılması Senato tarafından onaylanan dersler, ilgili fakülte
ve yüksekokullar tarafından öğrencilere ilan edilir. Bir nüshası da Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilir.
(7) Bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısı, önlisans ve lisans
programlarında en az 15 (onbeş) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’den fazla
ise, bu dersin ikinci şubesi açılabilir. Gerekli hallerde bu sayılar ilgili Kurulların gerekçeli teklif
ve Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulunun onayı ile değiştirilebilir.
(8) Derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının az olması nedeniyle dersin açılmaması
durumunda dersin öğrenim ücreti öğrencilere iade edilir.
(9) Yıllık açılan dersler yaz öğretiminde açılmaz.
(10) Üniversiteden ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamazlar.
(11) Yaz öğretimi notları %10 hesaplamasında dikkate alınmaz.
(12) Yaz okullarından ders alan öğrenciler, Üniversitemiz staj yönergesine uyacak
şekilde yaz okulu tarihlerinde stajlarını da yapabilirler.
Devam ve Başarı Değerlendirmesi
Madde 8- (1) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları, ara sınav ve
dönem sonu sınavların yapılışı ve başarıya katkısı "İskenderun Teknik Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yürütülür. Yaz öğretiminde kayıtlı
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tüm öğrencilerin, daha önce devam şartını yerine getirmiş olsalar da, teorik derslere en az %70,
uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmeleri zorunludur.
(2) Yaz Öğretiminde alınan notlar, öğrenci not çizelgelerinde (eski ve yeni yönetmeliğe
tabi olan tüm öğrenciler için) Yaz Dönemi olarak gösterilir. Bu notlar genel not ortalamasına
dâhil edilir.
(3) Yaz öğretiminde alınan notlar, derslerin ait olduğu dönemlerin not ortalaması
hesabına katılmaz.
(4) Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden alınan notlardan CC ve üstü olanlar “Geçti”
olarak işlenir. DD ve DC notlarının geçme durumu Üniversitemiz Önlisans ve Lisans
Yönetmeliğine göre belirlenir.
(5) Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden alınan ders notu yüzlük ise harf notuna
çevrilirken notun karşılığı Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Yönetmeliğine göre belirlenir.
(6) Yaz Öğretiminde alınan ve başarısız olunan derslerde devam şartı sağlanmışsa,
sonraki dönemlerde devam şartı aranmaz.
(7) Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden alınan H (Devamsızlıktan kaldı) notu,
öğrenci otomasyonuna işlenir ancak daha önceki dönemlerde devam şartı sağlanmışsa, sonraki
dönemlerde devam şartı aranmaz.
(8) (Değişik: SK-29/06/2021-14/4) Öğrencilerin ortalaması hesaplanırken; ilgili dersi
daha önce almış ise, ilgili dersten güz ve bahar döneminde almış olduğu son başarı notu yaz
okulu notuyla karşılaştırılarak yüksek olanı dikkate alınır. İlk defa alınan dersler de ise yaz
okulu başarı notu dikkate alınır.
(9) Yaz öğretim sonu sınavlarının başarı notlarının girişi, takip eden güz yarıyılı ders
kayıtlarından önce yapılmak zorundadır.
(10) Yaz Öğretiminde bütünleme sınavı yapılmaz.
Mazeret Sınavları
Madde 9- (1) Mazeret sınavları, ara ve dönem sonu sınavları için ilgili kurullarca
mazereti kabul edilen öğrenciler için uygulanır. Ara sınav için mazeret sınavı aynı yarıyıl
içerisinde ve dönem sonu mazeret sınavları takip eden dönemin ders kayıtları başlamadan
sonlandırılır.
(2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, bir sınava katılamayan ve
mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde durumunu
belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun
görülmesi durumunda sınavına giremediği dersler için bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı
verilir. Mazeret belgelerinin bölüm başkanlıklarına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında
yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir
mazeret sınavı hakkı verilmez.
Diğer Bölümler/Programlar veya Üniversitelerden Ders Alma
Madde 10- (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde/programda ders açılmadığı
takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversitemizdeki başka bölümden/programdan alabilir. Bunun için
diğer bir bölümden/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından,
ilgili bölüm/program ve birim Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir.
(2) Yaz öğretiminde farklı bir Üniversiteden ders alabilmek için, o dersin veya ona
eşdeğer bir dersin İskenderun Teknik Üniversitesinde açılmamış olması ön şarttır. Diğer
Üniversitelerden alınacak derslerin başarı notlarının girişi, takip eden güz yarıyılı ders
kayıtlarından önce yapılır.
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(3) Başka Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin, İskenderun Teknik Üniversitesinin yaz
öğretimi uygulayan bölümlerinde/programlarında açılan derslere kayıt yaptırmaları
mümkündür.
(4) Öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız olduğu dersleri öncelikle almak zorundadır.
İlgili ders/derslerin açılmaması durumunda hiç almadığı dersleri alabilir.
(5) Hazırlık sınıfı öğrencileri bu programları tamamladıkları yılın yaz öğretiminden
yararlanamazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Hakları, Yaz Öğretimi Ücreti, Yönergede Hüküm
Bulunmayan Haller ve Çeşitli Hükümler
Öğretim Elemanlarının Hakları
Madde 11- (1) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 36 ncı ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci
maddesi hükümleri uygulanır.
Yaz Öğretimi Ücreti
Madde 12- (1) Yaz öğretimi ücreti, ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 13- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, "İskenderun Teknik
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri,
YÖK mevzuatı ve ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
Madde 14- Bu Yönerge İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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