
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Abdullah Gül Üniversitesi’nde güz ve bahar yarıyılları dışında 
kalan ve Üniversitenin eğitim öğretim imkanlarından yaz aylarında da faydalanma amacı 
taşıyan yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
7nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine, Abdullah Gül Üniversitesi Lisans  ve Lisansüstü 
Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,

b) İlgili Kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,

c) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,

ç) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Abdullah Gül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

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

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulu ile İlgili Esaslar

Yaz okulunun amacı

MADDE 4 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;

a) Üniversitenin eğitim öğretim verimliliğini artırmak.



b) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanımak.

c) Öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikleri gidermek.

ç) Kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek üniversitemiz dışındaki akademik 
elemanların Üniversitemize katkısını sağlamak.

d) Diğer üniversitelerin öğrencilerine üniversitemizdeki dersleri alma fırsatı vermek,

Yaz okulunun yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Yaz okulu; Rektör tarafından görevlendirilen biri koordinatör olmak üzere 
Senato tarafından 2 yıl için seçilen iki öğretim üyesi ve enstitü müdürlerinin katılımıyla oluşan 
“Yaz Okulu Komisyonu” tarafından, bu yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 
yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 6 – (1) Yaz okulu takvimi Üniversite Senatosunca belirlenir ve ilan edilir.

Derslerin açılması

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

(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili 
bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Yaz okulunda ders ve/veya gruplarının açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; lisans 
derslerinde on, lisansüstü derslerde üçtür. Lisans derslerinde öğrenci sayısının beş ile on 
arasında olması durumunda Yaz Okulu Komisyonu kararıyla ders açılabilir. Staj ve proje 
dersleri bu sayı sınırlamasına dahil değildir. 

(4) Lisansüstü programlarda teze ilişkin derslerde öğrenci sayısı koşulu aranmaz.

Öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda, açılan her ders için normal bir dönemde yapılan ders saati 
kadar ders yapılır. Yaz okulunun süresi, yaz okulu dönem sonu sınavları dahil olmak üzere en 
az yedi haftadır.

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

Ders alma

MADDE 9 – (1) Bir yaz okulu döneminde bir öğrenci en çok 3 ders alabilir.

(2) Üniversiteye kayıtlı olan ve İngilizce dil yeterliliğine sahip öğrencilerden, isteyenler yaz 
okulunda kontenjan dahilinde açılan dersleri alabilirler.



 (3) Lisans veya lisansüstü programlarında İngilizce hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini 
kanıtlamış ve derslere başlamamış olan öğrenciler; bölüm veya anabilim dalı tarafından uygun 
görülmesi üzerine, bölüm veya anabilim dalınca belirlenen en fazla iki dersi alabilir. 

(4) Yaz okulunda dersler başladıktan sonra ders ekleme ve dersten çekilme yapılamaz.

 (5) Staj yapılırken yaz okulundan yararlanılmaz.

(6) Öğrencilerin Üniversitemiz dışındaki bir üniversitenin yaz okulunda açılan dersini bölüm 
kurulunun olumlu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler. Ancak 
Üniversitemizde İngilizce olan bir ders farklı bir dilde alınamaz. Ders alınacak üniversitenin 
ilgili programının yerleştirme taban puanının, öğrencinin Üniversitemizde yerleştiği 
programın taban  puanından daha yüksek olması şartı aranır.

(7) Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla 3 dersi başka üniversiteden alabilir. Diğer 
üniversitelerden alınan derslerden C notu ve eşdeğerinin altındaki notlar Üniversitemizde 
kabul edilmez.

(8) Başka bir üniversitenin yaz okulundan (6) ve (7) nolu bendlerde belirtilen şartları sağlayan 
derslere ait notların, Eylül ayının ilk haftasına kadar Üniversitemize ulaştırılmış olması 
gerekir.

Yaz okulu ücreti

MADDE 10 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz öğretimi ücreti, ilgili mevzuat hükümleri 
gereğince Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 (2) 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.

Derse kayıt ve devam

MADDE 11 – (1) Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler, ilgili mevzuat hükümlerine 
göre belirtilen tarihlerde yaz okulu öğretim ücretini ödemelidir.

 (2) Yaz okulunda Abdullah Gül Üniversitesi Lisans  ve Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav 
Yönetmelik hükümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.

(3) Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam 
etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde, öğrencinin yaz okulunda dersin devam 
şartını yerine getirmiş olması, başarısız olduğu takdirde, devam zorunluluğunu ortadan 
kaldırmaz.

Kayıt iptali

MADDE 12 – (1) Yaz okulunun ilk üç haftası sonunda öğrenci aldığı dersi bırakabilir. 

(2) Yaz okulu öğretim ücreti hiç bir şartta iade edilmez.



Dönem sonu değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar 
yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GANO’su yaz okulunda 
oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır.

(2) Yaz okulunda alınan notlar transkriptlerde yaz okulu dönemi olarak gösterilir.

(3) Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not 
ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.

(4) Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler 
sınamalı duruma düşer.

 (5) Abdullah Gül Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelik 
belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir.

(6) Azami yasal süresini Bahar Dönemi sonunda doldurmuş ve ilişki kesme durumuna gelmiş 
öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler. İlişki kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz 
dönemi başında yapılır.

(7) Başka üniversitelerden Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun sonunda 
alıp başarıyla tamamladıkları ders/derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren belge 
verilir.

(8) Yaz okulunda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı 
yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Üniversitenin diğer 
yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu yönerge Senato tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.


