
 
 

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 (1) Bu yönerge, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında 

uygulanacak yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenler. 

 

Dayanak 

Madde 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14.maddesi ve “Kocaeli Sağlık ve 

Teknoloji Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin ilgili hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Üniversite: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini, 

b) Rektör: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu, 

d) Birim: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu, 

e) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Öğretimi Genel Hükümler 

 

Genel Hükümler 

Madde 4 (1) Yaz öğretimi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans 

programlarında uygulanır.  

(2) Yaz öğretimi süresi, dönem sonu sınav tarihleri hariç 7 (yedi) haftadır. 

 

Madde 5 (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, öğrenci talebi, bölümün/programın olumlu görüşü, 

fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. 

(2) Bölümde/Programda açılacak ders sayısı; ilgili eğitim biriminin yönetim kurulunca belirlenir. 

 

Madde 6 (1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 3 olması 

gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı ilgili eğitim biriminin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile Üniversite 

Yönetim Kurulu onayıyla değişebilir. 

 

Derse Yazılma İşlemleri 

Madde 7 (1) Derse yazılma işlemi; akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.  



(2) Yaz öğretimi işleyiş süreci her yıl yaz öğretimi başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından ilan edilir. 

  

Madde 8 (1) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın en fazla 5 ders alabilir. 

 

Madde 9 (1) Öğrenciler yaz öğretiminde alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu, geçtiği 

ancak yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden aldığı son not geçerlidir.   

 

Madde 10 (1) Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve 

başarmış olmak kaydıyla genel ağırlıklı not ortalaması 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yaz okulunda bir 

üst sınıftan 1 (bir) ders alabilir.   

 

Madde 11 (1) Öğrenciler Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversite Yaz Öğretimi kapsamında açılmayan 

ders/dersleri; öğrenim çıktısı-içeriği uygun olmak kaydıyla Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

dışındaki üniversitelerden de alabilir. 

 

Farklı Üniversiteden Gelecek Öğrencilerin Derse Yazılma İşlemleri 

Madde 12 (1) Diğer üniversitelerden gelecek öğrenciler; belirlenen esaslar doğrultusunda AKTS başı 

ücret ödeyerek derslere kayıt olabilirler.  Yaz öğretiminde alınan başarı notları Üniversitemiz eğitim-

öğretim ve sınav yönergesinin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilir. 

 

Dersten Çekilme 

Madde 13 (1) Yaz öğretiminde açılan derse yazılma yapan öğrenciler, en geç yaz öğretiminin ikinci 

haftasının son mesai gününe kadar kayıtlı olduğu eğitim birimine dersten çekilme dilekçesini teslim 

ederek çekilebilir.  

(2) Ders kaydı yaptıktan sonra açılan dersten çıkmak isteyen öğrenciye (üniversite dışından gelen 

öğrenciler dahil) ücret iadesi yapılmaz. 

 

Yaz Öğretimi Ücretleri 

Madde 14 (1) Yaz öğretimi ders ücretleri; Yaz öğretimi başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenir ve ilan edilir. 

 

  

ÜCÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Bu yönergede yer almayan hususlar 

Madde 14 (1) Bu yönergede yer almayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır.   

 

Yürürlük 

Madde 15 (1) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 16 (1) Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


