
 

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

YAZ OKULU YÖNERGESİ  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesi yaz okuluna ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesine bağlı fakülte ve 

enstitülerde yürütülen yaz okuluna ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7'nci maddesinin 

(c) bendine, 14'üncü maddesine ve Ek 26'ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) İlgili kurul: İlgili fakülte veya enstitü kurulunu, 

b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte veya enstitü yönetim kurulunu, 

c) Rektör: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörünü,  

ç) Senato: Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini, 

Yaz okulunun amaçları 

Madde 5 – (1) Yaz okulu, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan 

ve yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programı olup amaçları şunlardır: 

a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını 

sağlayarak Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak, 

            b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri 

almaları için yeni bir olanak sağlamak, 

c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak 

yaz aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs vb. etkinlikler 

yoluyla yararlanmak, 

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim 

olanaklarından yararlanmalarını sağlamak, 

d) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak, 

e) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak, 

f) Düşük AGNO'lu öğrencilere AGNO'larını yükseltme imkânı sağlamak, aynı zamanda 

yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin programlarını takip etmelerini 

kolaylaştırmaktır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Okulu Takvimi ve Kayıt, Derslerin Açılması ve Ders Alma 

Yaz okulu takvimi ve kayıt 

Madde 6 – (1) Yaz okulunun takvimi, Üniversite Senatosunca belirlenir.  Takvimde, 

ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri de belirtilir. 

            (2) Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki 

aşamalıdır. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri akademik takvimde belirlenen tarihler arasında 

yapılır.          
           (3) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi 

yapılamaz. 
 

 



Derslerin açılması 

Madde 7 – (1) (Değişik, 06/05/2019 tarihli ve 05/05 sayılı Senato kararı) Yaz 

okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, bölüm/ana bilim dalı 

başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve yönetim kurulları tarafından 

onaylanır. Bir ders, en fazla 2 (iki) öğretim elemanı tarafından yürütülebilir ve bir öğretim üyesi 

aynı zaman diliminde en fazla iki dersi yürütebilir 

(2) Yaz okulunda ders ve/veya ders gruplarının açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, 

lisans derslerinde en az 25 (yirmi beş) lisansüstü derslerde en az 3 (üç) olmalıdır. Kayıtlar 

sonunda öğrenci sayıları belirlenen sınırın altında kalan derslerin açılabilmesi için ilgili 

yönetim kurulunun gerekçeli kararı gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli)'den 

fazla ise lisans dersleri için ilgili fakülte yönetim kurulu; lisansüstü dersler için ilgili enstitü 

yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir. Bu sayılar ilgili fakülte yönetim 

kurulunca değiştirilebilir. 

Ders alma 

Madde 8 – (1) (Değişik, 24/05/2019 tarihli ve 07/02 sayılı Senato kararı) Yaz 

okulunda her öğrenci ders alabilir. Öğrenciler bir yaz döneminde zorunlu, seçmeli ve ortak 

zorunlu dersler dahil olmak üzere en fazla 20 AKTS'lik ders alabilirler. Ancak, mezuniyetine 

tek dersi kalan öğrenciye ilaveten bir ders daha verilebilir. 

(2) (Değişik, 24/05/2019 tarihli ve 07/02 sayılı Senato kararı) Bulundukları yarıyıl 

itibarıyla müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO'su en az 

2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılın/yılın açılan 

derslerinden, toplam 20 AKTS miktarını aşmamak kaydıyla, en fazla 15 AKTS ders alabilirler. 
            (3) Yaz okulu sonunda;   

            a) AGNO'su 2,00 veya üzeri olan öğrenciler, yaz okulunu takip eden güz ve bahar 

yarıyıllarından ders alabilirler.  

            b)  AGNO'su 2,00'ın altında olup, bir önceki AGNO'su 2,00 veya üzeri olan öğrenciler 

ise sadece yaz okulunu takip eden güz yarıyılından ders alabilirler.   

            c) Son iki AGNO'su 2,00'ın altına düşen öğrenciler müteakip güz ve bahar yarıyıllarında 

yeni ders alamazlar. Ancak, yaz okulunda aldığı derslere kayıt yaptırabilirler.  

           (4) Kayıt donduran öğrenciler kayıt dondurdukları dönemlere ait dersleri yaz okulunda 

alamazlar.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma,  

Sınavlar, Öğrenim Süresi ve Yaz Okulu Ücreti 

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma 

Madde 9 – (1) a) (Değişik, 24/05/2019 tarihli ve 07/02 sayılı Senato kararı) 

Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından, birim yönetim kurullarının uygun 

görmesi kaydıyla, ders alınabilir. Ancak, öğrenciler Üniversitede açılan ders/dersleri aynı ildeki 

başka bir programdan alamazlar. 
b) (Değişik, 06/05/2019 tarihli ve 05/05 sayılı Senato kararı) Diğer üniversitelerden 

alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan üniversitenin başarı ve katsayı tanımı 

dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğindeki harf notu tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine işlenir. 

(2) (Mülga, 06/05/2019 tarihli ve 05/05 sayılı Senato kararı) 
 

Sınavlar 

Madde 10 – (1) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yaz okulu sonu sınavı yapılır. 

Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilan edilir. 

Mazeretinden dolayı ara sınav ve/veya yaz okulu sonu sınavına giremeyen öğrencilere mazeret 

sınav hakkı verilmez. 

 



Öğrenim süresi 

Madde 11 – (1) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen 

hafta içinde yaz okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz 

okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders 

yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Azami öğrenim 

süresini takip eden güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan 

yararlanabilirler. 

Yaz okulu ücreti 

Madde 12 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, Bakanlar Kurulu tarafından 

belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Derslere Devam,  

Başarı ve Mezuniyet, Staj 

 

Derslere devam 

Madde 13 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar 

bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan 

öğrenci yaz okulu sonu sınavına giremez. 

Başarı ve mezuniyet 

Madde 14 – (1) Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yaz okulu sonu sınavı 

değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti lisans dersleri için ilgili fakülte ve lisansüstü 

dersler için ilgili enstitünün eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde 

yapılır.  

(2) Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin başarı notları dersin alındığı yarıyılda 

gösterilmez ve yaz dönemi altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.  Takip eden güz yarıyılı 

başında yapılacak ders kaydı esnasında, yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO dikkate alınır. 
(3) Yaz okulunda alınan notlar, dönem sonu başarı/mezuniyet sıralamasını değiştirmez.  

Staj  

Madde 15 – (1) Yaz okulunda ders alan öğrenci aynı anda staj yapamaz. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
            

            Hüküm bulunmayan haller 

Madde 16 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

Madde 17 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunun 10/05/2017 tarih ve 08/03 sayılı 

kararı ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  

           Yürütme 

Madde 18 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 


