T.C.
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS, LİSANS YAZ OKULU YÖNERGESİ
(Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu’nun 19 Mart 2019 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı Tıp ve Diş
Hekimliği Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kredili sistemde eğitim
verilen bölümlerde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim öğretim ile sınav ve uygulamalarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge Lokman Hekim Üniversitesi’ne bağlı Tıp ve Diş Hekimliği
Fakültesi dışında kalan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yaz okulu açılması ile yaz
okulunda eğitim ve öğretim, sınav ve uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 14 üncü maddesine ve Ek Madde 26 ile Lokman
Hekim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetlerin süre ve tarihlerini,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda
yardımcı olması için görevlendirilmiş öğretim elemanını,
d) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Fakülte Dekanını,
e) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Fakülteleri,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Fakültesinin Yönetim
Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Fakültesinin Fakülte Kurulunu,
h) Meslek Yüksekokulu: Lokman Hekim Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,
ı) GNO: Genel not ortalamasını,
i) Meslek Yüksekokulu Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek
Yüksekokulunun Kurulunu,
j) Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesinin ilgili Meslek
Yüksekokulunun Yönetim Kurulunu,
k) Müdür: Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
l) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
m) Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğü: Lokman Hekim
Üniversitesi Eğitim-Öğretim Daire Başkanlığı Öğrenci Koordinatörlüğünü,
n) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
ö) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
p) Üniversite Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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r) Yaz Okulu: Güz ve Bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz
öğretimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Eğitim-Öğretim Programına İlişkin Esaslar
Eğitim Süresi
Madde 5- (1) Yaz okulunun eğitiminin süresi en az beş haftadır. Bu süre yaz öğretimi
final sınavlarını kapsamaz. Yaz okulu eğitim ve öğretim yılının bitiminden, izleyen akademik
yılın başına kadar olan süre içinde açılır. Yaz okulu programında geçirilen süre, eğitim ve
öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Yaz okulunun tarihleri bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen süreler göz önünde
alınarak, Senato tarafından her yıl akademik takvimde belirlenir.
(3) Üniversitede yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrenciler, üniversiteye
dikey geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler, not yükseltmek isteyen öğrenciler ve önceki
dönem/dönemlerden başarısız olan öğrenciler yaz okulu programından ders alabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenim Programları ve Derslerle İlgili Esaslar
Derslerin açılması, ders sorumluların belirlenmesi
Madde 6- (1) Yaz okulunda açılacak dersler, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığının
önerisine dayanılarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
(2) Yaz Okulu programında açılacak bir dersin, güz veya bahar döneminde verilmekte
olan aynı derslerle AKTS kredi ders yükünün aynı olması zorunludur.
(3) Güz veya bahar döneminde açılmayan dersler ile yıllık dersler yaz okulunda
açılamaz.
(4) Yaz öğretimi dersleri, tümüyle güz ve bahar yarıyılları eğitiminin yerine geçecek
biçimde açılmaz. Tüm ön lisans ve lisans eğitim programlarında yer alan zorunlu derslerin
verilmeleri gereken dönemlerde açılması ve yaz öğretimine ertelenmemesi gerekir.
(5) Yaz öğretiminde açılabilir nitelikte bulunan dersler, bahar yarıyıl başarı notlarını
ilanını izleyen haftanın başında öğrencilere duyurularak, bu dersler arasından uygun
gördüklerine kayıt yaptırmaları istenir. Ön lisans ve lisans programlarında kayıt yaptıran
öğrenci sayısı en az 5 (beş) olan dersler yaz öğretiminde açılır ve dersi yürütecek öğretim
elamanı da belirtilerek Rektörlüğe bildirilir. Kayıt sayısı 5’in altında olan dersler, bölüm veya
Anabilim dalı başkanlığı önerisi, Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünün uygun görüşü ve
Rektörlüğün onayı ile yaz öğretiminde açılabilir.
Ders Kayıt İşlemleri, Ücretler
Madde 7- (1) Yaz okulu programında ders almak isteğe bağlıdır. Kayıtlar Bahar
döneminin bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(2) Yaz okulunda kayıttan sonra ders ekleme, silme işlemi uygulanmaz ve ücret iade
edilmez. Ancak dersin açılmaması halinde bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti
öğrenciye iade edilir.
(3) Yaz Okulu kapsamında öğrenci, üniversitesinden veya başka üniversiteden ortak
olan (Türk dili, A.İ.T vb) dersler ile uygulamalı dersler hariç 3 ders alabilir.
(4) Yaz eğitim öğretim döneminde öğrencilerin alacakları dersler karşılığında ödemeleri
gereken ücretler her Yaz Okulu başında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ücret Yaz
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Okulu başında peşin olarak ödenir. Yaz okuluna kayıt yaptırıp devam etmeyen öğrencilerin
ücretleri iade edilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başarıyı Ölçme, Değerlendirme ve Mezuniyet
Devam
Madde 8- (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam
koşulunu yerine getirmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Devam
süresine ilişkin olarak, Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Diğer üniversitelerden alınan dersler
Madde 9- Öğrenciler bu Yönergenin 7 inci Maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde
kalmak koşuluyla, Üniversite tarafından uygun görülen diğer üniversitelerden yaz döneminde
açılan dersleri alabilirler. Ancak, Yaz öğretiminde Üniversitede açılan bir ders aynı dönemde
başka bir yükseköğretim kurumundan alınamaz. Alınacak derslerin eşdeğerliliğinin her yıl
kayıttan önce ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden
alınan derslerin öğrenci transkriptlerine işlenmesi ile ilgili işlemler Lokman Hekim Üniversitesi
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Sınavlar ve Değerlendirme
Madde 10- (1) Yaz okulunda açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için bir ara
ve bir genel sınav yapılır. Bütünleme sınavı yapılmaz.
(2) Başarının değerlendirilmesi ve not verme işlemlerinde Lokman Hekim Üniversitesi
Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Öğrencilerin yaz okulunda başarılı notları, transkriptte “yaz okulu” olarak gösterilir
ve izleyen güz yarıyılı başı itibariyle öğrencinin genel not ortalamasına yansıtılır.
(4) Tekrar edilen derslerde yaz okulunda alınan not geçerlidir.
(5) Yaz okulunda aldığı ve başardığı derslerde mezuniyet hakkı kazanan ön lisans, lisans
öğrencisinin mezuniyeti gerçekleştirilir.
Özel öğrenci
Madde 11- (1) Özel öğrenciler ile diğer üniversitelerden yaz eğitim-öğretim programı
kapsamında derslere kayıt yaptıran öğrencilere dönemin sona ermesinin ardından, ders başarı
durumunu gösteren onaylı bir belge verilir.
(2) Diğer üniversitelerde öğrenim gören ve Üniversitemizden ders alan öğrencilere
ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden itibaren azami bir ay içerisinde diğer üniversitelere
bildirilir. Özel öğrenci statüsü ile Lokman Hekim Üniversitesi yaz okuluna kayıt yaptıranlara,
yaz okulu öğretim süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve genel başarı notunu
gösteren bir belge öğrenci işleri tarafından verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
işlemlerinde Lokman Hekim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları
uygulanır.
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Yürürlük
Madde 13- (1) Bu yönerge Lokman Hekim Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
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