ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
Amaç
MADDE 1- Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde
uygulanan ve Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek,
eğitim öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan, öğrencilerin daha kısa sürede mezun
olabilmelerine olanak sağlayan ve çift anadal yapmalarını destekleyen bir eğitim-öğretim
programıdır.
Tanımlar
MADDE 2- Bu Yönergede geçen,
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek
yüksekokulları yönetim kurulunu,
c) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,
ç) ( Mülga: (5) 09.06.2021 tarih ve 12/86 sayılı Senato Kararı)
d) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde yapılan eğitimöğretim programını,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Yaz öğretimi ile ilgili esaslar
MADDE 3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında yer alan tüm derslerin,
verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz
öğretimi programına ertelenemez.
MADDE 4- Yaz öğretiminin, kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir. Yaz
öğretiminin öğrenim süresi en az 7 haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için, normal güz
veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
MADDE 5- ( Mülga: (5) 09.06.2021 tarih ve 12/86 sayılı Senato Kararı)
MADDE 6- Yaz öğretiminde bir dersin açılıp açılmaması ve açılma koşullarının tespiti birim
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bir dersin açılabilmesi için ön koşul olarak o derse en az
15 (onbeş) öğrencinin kayıt olması gerekir. (4), (5)
MADDE 7- Öğrenciler yaz öğretimi kayıt haftası içerisinde açılan derslere kaydolurlar. Yaz
öğretimi için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz. Ancak açılmayan derslere kayıt olmuş ve
ödeme yapmış öğrencilerin ödedikleri miktarlar kayıt olurken bildirdikleri hesaba birim
yönetim kurulu kararı ile iade edilir. (5)
MADDE 8- Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri (bitirme
projesi/bitirme tasarım projesi hariç) alabilir.
MADDE 9- Yaz öğretiminde bir öğrenci Üniversitemiz içinden ve diğer yükseköğretim
kurumlarından her yaz döneminde en fazla 20 AKTS’lik ders alabilir. (3)
MADDE 10- Yaz öğretiminde açılan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespiti
Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.
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MADDE 11- Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler kayıt yaptırmak koşulu
ile yaz öğretimi sonu sınavına girebilirler.
MADDE 12-Yaz öğretiminde alınan dersler sonuçlandırıldıktan sonra ağırlıklı genel not
ortalaması hesabına katılır.
MADDE 13- Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ders ücreti ödenir.
MADDE 14- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
MADDE 15- Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitemizdeki yaz öğretimine kayıt
yaptıran öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu
gösteren not durum belgesi (transkript) öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye birim öğrenci
işleri tarafından gönderilir.
MADDE 16- “Üniversitemiz öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında açılan yaz
öğretimi derslerini, dili aynı veya farklı, kredi veya AKTS’si eşit veya daha fazla, içeriği
eşdeğer olmak kaydı ile bölüm kurulunun olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile
alabilirler. Ancak Üniversitemizde İngilizce dilinde verilen bir ders farklı bir dilde alınamaz.
Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alması
durumunda alınan bu derslerin, dersin alındığı yükseköğretim kurumunun taban puanının
Üniversitemiz taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Öğrenciler almak istedikleri bir
dersi ilgili yönetim kurulunun öğrenme çıktıları, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun
bulması halinde başka bir üniversiteden alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin
başarı durumu, ilgili üniversitelerin başarı kriterleri ölçüsünde kabul edilir. (1), (2), (4)
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- Bu Yönerge, Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü
yürütür.
________________________________________________________________________
27.04.2017 tarih ve 11/ 53 sayılı Senato Kararı ile kabul edildi.
(1) 29.09.2017 tarih ve 19/ 122 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
(2) 29.11.2017 tarih ve 22/ 135 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
(3) 07.02.2018 tarih ve 02/ 19 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
(4) 25.04.2018 tarih ve 10/ 75 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
(5) 09.06.2021 tarih ve 12/86 sayılı Senato Kararı ile yapılan değişiklik.
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