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NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak  

 Amaç 

 Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi normal 

eğitim-öğretim döneminin güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde 

uygulanan eğitim-öğretim programını düzenlemektir. 

 Kapsam 

 Madde 2 — Bu Yönetmelik; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaz okulu eğitim-

öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak 

 Madde 3 — Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Okulunun Amaçları, Yönetimi ve Eğitim-Öğretim 

  

 Yaz okulunun amaçları 

 Madde 4 — Yaz okulunun amaçları şunlardır:  

 a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını 

sağlamak, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,  

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

dersler için yeni bir olanak sağlamak, ayrıca güz ve bahar yarıyıllarındaki derslerde 

yığılmaları önlemek,  

 c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde 

yararlanmalarını sağlamak,  

 d) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine ve ders geçme notlarını 

yükseltmelerine olanak sağlamak, yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu 

programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,  

 e) Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere, kendi 

eğitim-öğretim planlarındaki yaz okulunda açılan 1 inci sınıf derslerini almak suretiyle 

eğitim-öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak. 

  

 Yaz okulunun yönetimi 

 Madde 5 — Yaz okulu, Üniversite Senatosu tarafından seçilen ve üç öğretim üyesinden 

oluşan Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından yönetilir. 

  

 Yaz okulunun süresi 

 Madde 6 — Yaz okulu süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel 

sınavlar yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan 

toplam teorik ve pratik ders saatleri kadar ders yapılır. Yaz okulunda geçen süre eğitim-

öğretim süresinden sayılmaz.  

  

 Derslerin açılması, ders sorumlularının belirlenmesi 



 Madde 7 — “Yaz okulunda açılacak dersler ile bu derslerin sorumluları ilgili 

bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenir.”
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 Yaz okulunda açılabilecek dersler; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden 

önce belirlenip ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce ilan edilir ve Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığına bildirilir. Öğrenciler; bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlar 

içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz okulu/dönemi/yarıyılında açılan dersleri de 

alabilirler. Ancak bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış olması ve alınacak dersin 

eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 

Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci transkriptlerine 

işlenmesi, Niğde  Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. En 

düşük başarı notu "CC" dir. 
 Yıllık dersler ile bitirme ödevi/tezi/projesi ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz. 

 Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az yirmi öğrencinin kayıt yaptırması şartı 

aranır. Bir derse kayıtlı öğrenci sayısı kırkı geçerse, o ders için, her biri en az yirmi 

öğrenciden oluşan birden çok şube açılabilir.  

 “Bir öğretim elemanına, yaz okulunda üç dersi geçmemek koşuluyla en çok on 

saatlik dersin sorumluluğu verilebilir. Ancak, bir dersin on saatten fazla 

olması durumunda, öğretim elemanı tek bir ders vermek şartıyla bu dersi verebilir.”
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 Kayıt – ders alma 

 Madde 8 — Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları, akademik takvimde 

belirtilen tarihte yapılır. Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, Yaz Okulu Koordinasyon 

Kurulunun önerisi üzerine  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.  

 Yaz okulunda, kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, bu 

Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran 

öğrencinin, bu madde hükümleri çerçevesinde, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına 

olanak verilir. Öğrenci açılamayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak istemezse, bu 

ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir. 
 “Yaz okulunda bir öğrenci, toplam oniki saati aşmamak üzere, en çok dört ders 
alabilir. Ancak, bir dersin onikisaatten fazla olması durumunda öğrenci sadece bu dersi 
alabilir. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri 
alamazlar. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır.”
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 Devam zorunluluğu, sınavlar ve değerlendirme 

 Madde 9 — Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam 

koşulu yerine getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılamaz. Yaz okulunda yerine 

getirilen devam şartı güz ve bahar yarıyıllarında geçerli değildir. Devamsızlık sınırı, Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

belirtildiği biçimde uygulanır.  

 Yaz okulunda her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Yaz okulunda 

alınan derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.  

 Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde; Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

uygulanır. 
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 Öğrencinin yaz okulunda aldığı not veya notlar transkriptinde yaz dönemi başlığı 

altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir. 

 Yaz okulunda alınan notlar, önceki güz ve bahar yarıyılları sonu itibarıyla hesaplanan 

genel akademik ortalamaların yeniden hesaplanmasını ve bu ortalamaların değiştirilmesini 

gerektirmez. 

 

  

 Mezuniyet 

 Madde 10 — Yaz okulunda aldığı derslerden başarılı olan ön lisans ve lisans 

öğrencileri mezuniyete hak kazanır. 

 Özel öğrenci statüsü ile  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaz okulu derslerine kayıt 

yaptıranlara, yaz okulu öğrenim süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve genel 

başarı notunu gösteren bir belge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir. Genel 

başarı not listesinin bir kopyası ilgili birim tarafından saklanır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Akademik takvim 

 Madde 11 — Yaz okulu akademik takvimi her yıl  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Senatosu tarafından belirlenir. 

 Ücret 

 Madde 12 — Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yüksek 

Öğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır ve öğretim elemanlarına, 

ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde ders ücreti ödenir. 

 Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

 Madde 13 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4/9/2005 tarihli ve 25926 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

 Yürürlük 

 Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme 

 Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Rektörü yürütür. 

 


