
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi yaz okulunda uygulanacak 
olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Abdullah Gül Üniversitesi yaz okulu ile ilgili uygulama usul ve 
esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
7’nci, 14’üncü ve Ek 26’ncı maddeleri ile Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte yönetim kurulunu,

b) Bölüm Kurulu: İlgili bölümde tam zamanlı öğretim üyeleri ve tam zamanlı doktoralı öğretim 
elemanlarından oluşan kurulu,

c) GPA: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ç) ÖİDB: Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

d) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Abdullah Gül Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Yaz Okulu: Bu yönerge esaslarına göre Üniversitede yaz aylarında yapılan eğitimi,

h) Yaz Okulu Komisyonu: Bu yönerge esaslarına göre Üniversitede yaz aylarında yapılan 
eğitimin koordinasyonunu yapan komisyonu ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulu ile İlgili Esaslar

Yaz okulu komisyonu

MADDE 5- (1) Yaz Okulu Komisyonu, eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, 
dekanlardan veya görevlendirecekleri temsilcilerden ve Yabancı Diller Yüksekokulu 
Müdüründen oluşur. 

Yaz okulu komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) Yaz okulu komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Akademik birimlerden gelen yaz okulunda açılacak ders önerilerini değerlendirmek,
b) Gerektiğinde ilgili akademik birimlere yaz okulunda ders açılması önerisinde bulunmak, 
c) Yaz okulu ücretlerinin dağıtım hesaplamasını yaparak Üniversite Yönetim Kuruluna 
sunmak.

Derslerin açılması

MADDE 7- (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken 
dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenmez. 

(2) Yaz okulundaki bir dersin toplam saati, normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.

(3) Yaz okulundaki dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm 
başkanlığının önerisi, Yaz Okulu Komisyonunun görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 
açılır.

(4) Yaz okulunda bir dersin açık kalabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı ondur. Bu sayının 
altında olması durumunda ilgili bölüm başkanlığının gerekçeli görüşü, Yaz Okulu 
Komisyonunun önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla ders açık kalabilir. Staj ve proje 
dersleri bu sayı sınırlamasına dahil değildir.

Genel koşullar

MADDE 8- (1) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine göre, 
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaz okulu öğretim ücretini ödeyerek kayıt yaptırırlar.

(2) Yaz okulunda bir öğrenci en çok iki ders alabilir.

(3) İngilizce hazırlık sınıfını bitirmiş ve bölüm derslerine başlamamış olan öğrenciler yaz 
okulundan ders alabilirler. 

(4) İlgili bölüm kurulunun onayı ile yaz okulunda bir derse ilave olarak staj dersleri alınabilir.

Derse devam

MADDE 9- (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.

(2) Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam 
etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.



Yaz okulu süresi

MADDE 10- (1) Yaz okulunun başlangıç, bitiş ve sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir.

(2) Yaz okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.

Yaz okulu ücreti

MADDE 11- (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretimi ücreti, ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yaz okulu öğretim ücreti dersin kapatılması veya kota nedeniyle dersin alınamaması 
durumu dışında iade edilmez.

(3) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücretleri; 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesi hükümleri ile 2547 sayılı Kanun ve ilgili 
diğer mevzuat hükümleri gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) Yaz okulu ücretleri ortak havuzda toplanır ve kurum payları Rektörlükçe tespit edildikten 
sonra ders veren öğretim elemanlarına ödenecek kısmın dağıtım esasları ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca Yaz Okulu Komisyonu tarafından belirlenir.

(5) Staj dersleri için yaz öğretimi ücreti alınmaz ve söz konusu dersler için öğretim üyelerine 
herhangi ödeme yapılmaz.

Değerlendirme ve mezuniyet

MADDE 12- (1) Yaz okulu, ayrı bir yarıyıl değildir, bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. 
Yaz okulunda ders alan öğrencinin GPA’sı yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak 
yeniden hesaplanır.

(2) Yaz okulu dersleri ve notları transkriptlerde yaz okulu dönemi olarak gösterilir.

(3) Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen 
koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilirler.

(4) Azami süresini bahar yarıyılı sonunda tamamlayan ve ilişik kesme durumuna gelen 
öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler. İlişik kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz 
dönemi başında yapılır.

(5) Yaz okulunda telafi sınavları, Abdullah Gül Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre yapılır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 13- (1) Bir öğrenci aynı dönemde en fazla iki dersi, öğrenimi boyunca ise en fazla üç 
dersi diğer üniversitelerden alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslerden C harf notu ve 
eşdeğerinin altındaki notlar Üniversitemizde kabul edilmez. 

(2) Öğrencilerimiz, bölüm kurulunun olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulu kararı ile diğer 
üniversitelerin yaz okulundan ders alabilirler. Ancak alınacak dersin Üniversitemizde açıldığı 
dilde alınması zorunludur. 



(3) Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alırken ilgili programının yerleştirme taban 
puanının, öğrencinin Üniversitemize yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olma 
şartı aranır.

(4) Diğer üniversitelerin yaz okulundan alınan derslere ait notlar, güz yarıyılı ders kayıtlarından 
önce ilgili bölüme teslim edilmelidir. Bu notlara ait intibak kararları ders ekleme/bırakma 
süresinin başlangıcına kadar ÖİDB’na iletilir.

Diğer üniversite öğrencilerinin Üniversitemizden ders alması

MADDE 14- (1) İngilizce dil yeterliliklerini belgelendiren veya kayıtlı oldukları programlarda 
%100 İngilizce eğitim alan öğrenciler, Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilirler.

(2) Diğer üniversitelerden Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere yaz okulunda aldıkları 
ders/derslerin adı, kredisi ve harf notunu gösteren transkript verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 
YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 16- (1) 15.06.2015 tarihli ve 13.03 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Abdullah 
Gül Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu yönerge Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu yönerge hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.


