TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılacak
ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Türk Hava Kurumu Üniversitesinde yapılacak ikinci
öğretime özgü faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 27/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim
Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında kanuna dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben
yapılan örgün öğretimi,
b) Öğrenim ücreti: İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim-öğretimin karşılığı olarak
ödeyecekleri ücreti,
c) Ders Ücreti: İkinci öğretimde öğretim elemanlarına her ders için ödenecek ücreti,
d) Fazla çalışma ücreti: İkinci öğretimde görev yapan öğretim elemanları ile idari
personelle yasal çalışma saatleri dışında yapacakları fazla çalışmanın karşılığı olarak
ödenecek ücretin karşılığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İkinci Öğretimle İlgili Esaslar ve Uygulamalar
Karar verme
MADDE 5– (1) Türk Hava Kurumu Üniversitesinin hangi programlarında ikinci öğretim
yapılacağına her yıl en geç Şubat ayında Üniversite Senatosunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin
onayı ile Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Kararda bu programlara alınacak öğrenci
sayıları da belirlenir.
Öğretim
MADDE 6– (1) İkinci öğretimdeki süreleri, ön lisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek
öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve eğitim
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öğretimle ilgili diğer konular Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Öğretim
Ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Yatay Geçiş
MADDE 7 – (1) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler ikinci öğretim
programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar.
Öğrenim Ücreti
MADDE 8 – (1) İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. İkinci öğretime kabul edilecek
öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine ve sürelerine göre
öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ancak alınacak ücretler normal örgün öğretim için
belirlenen cari hizmet maliyetlerinden az olamaz. Öğrencilerin her yarıyılın başında, akademik
takvimde ilan edilen süreler içerisinde öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. Hazırlık sınıfı hariç,
bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk yüzde 10'a girmek suretiyle bir üst sınıfa
geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri
ücreti, öğrenim ücreti olarak öderler.
(2) Burslu öğrenci kabulü Türk Hava Kurumu Üniversitesi Burs Yönergesi hükümleri
çerçevesinde yürütülür.
Öğrencilik Hakları
MADDE 9 – (1) İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü
haklarından yararlanırlar.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi
MADDE 10- (1) Kendi fakülte/meslek yüksekokulunda yapılmakta olan normal örgün
öğretimde zorunlu ders yükünü en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci
öğretimde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine fakülte/ meslek yüksekokulunun
görüşü dikkate alınarak üniversite yönetim kurulu karar verir.
(2) Türk Hava Kurumu Üniversitesi ders yükü tespiti, ek ders ve danışmanlık ücretlerinde
uyulacak esaslar doğrultusunda ikinci öğretim ders saati haftalık 10 saati geçemez.
Ders Ücreti
MADDE 11- ( 1) Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim
elemanlarına; ikinci öğretimde verdikleri her ders için, dolduramamış olan öğretim
elemanlarına ise bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için verilecek ders ücreti,
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ders Yükü Tespiti, Ek Ders ve Danışmanlık Ücretlerinde
Uyulacak Esaslar çerçevesinde ek ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için
ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak,
Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi
MADDE 12 – (1) İkinci öğretim yapılan fakülte/ meslek yüksekokullarında görevli
akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin,
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bu öğrenim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili fakülte/
meslek yüksekokulu yönetim kurulu görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
karar verilir.
Fazla Çalışma Ücreti
MADDE 13 – (1) Türk Hava Kurumu Üniversitesinin ikinci öğretim yapan birimlerinde
görevli idari personele, yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma
süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin
miktarı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti
ödenmez. Öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek
fazla çalışma ücretlerinin toplamı toplanan ikinci öğretim ücretlerinin yüzde 70’ini aşamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, YÖK, Üniversite
Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu yönerge, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli
olmak üzere, Üniversite Senatosunun kabulü ve Mütevelli Heyet onayından sonra yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Senato K.T. / No: 14.06.2017/16

