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YÖNETMELİK 

 Bilecik Üniversitesinden: 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ  

 BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde lisans, önlisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulları ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine 

ilişkin esasları düzenlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve enstitülerde yapılacak olan yaz öğretimine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü 

ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) (31.08.2009 tarihli ve 27335 sayılı Resmi Gazete ile değişik) İlgili Kurul: Üniversitede Senato ve 

Üniversite Yönetim Kurulunu, enstitülerde enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulunu, fakültelerde fakülte kurulu ve 

fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulunu, meslek 

yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

 b) (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 

Rektörünü,  

 c) (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesini 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Okulunun Amacı, Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

 Yaz okulunun amacı 

 MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır: 

 a) Üniversitenin öğretim imkânlarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,  

 b) Öğrencinin güz ve bahar yarıyılında aldığı ancak, başarısız olduğu ders veya dersleri yaz okulunda da 

açarak, güz ve bahar yarıyıllarında derslerde meydana gelebilecek öğrenci yığılmasının azaltılması ve öğretim 

veriminin arttırılması, 

 c) Öğrencinin genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders almasının sağlanması, 

 ç) Öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olamadığı dersleri alma imkânı verilmesi, 

 d) Başarılı öğrenciye bir üst sınıftan ders alabilme imkânı sağlanması. 

 Yaz okulunun açılması 

 MADDE 6 – (1) (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Yaz okulunda, güz ve bahar 

yarıyılı programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersler açılabilir. Yaz okulu, öğretim yılının güz ve bahar yarıyılı 

dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanabilecek bir öğretim programıdır. Yaz okulu, Üniversitenin ilgili 

kurullarının kararı ile açılabilir. Yaz okulu öğretim süresinden sayılmaz. 

 Akademik takvim 

 MADDE 7 – (1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının 

tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlamak üzere, Üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenir. Yaz okulu 

sonu sınavları bu sürenin dışındadır.  

 Ders saatleri ve programı 

 MADDE 8 – (1) (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Yaz okulunda açılan her 

dersin haftalık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin üç katını geçmeyecek şekilde yapılır. Yaz okulu ders 

programları bölümlerce hazırlanır ve ilgili kurullar tarafından onaylanır. 



 Yaz okulunda açılacak derslerin belirlenmesi  

 MADDE 9 – (1) (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Yaz okulunda bir dersin 

açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısının ön lisans ve lisans programlarında en az yirmi beş, lisansüstü 

programlarında en az beş olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise, bu dersin paralel 

şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar, Üniversitenin ilgili kurullarınca değiştirilebilir. 

 Yaz okuluna kayıt ve derslere devam zorunluluğu (05.06.2015 tarihli ve 29377 sayılı Resmi Gazete ile 

değişik) 

 MADDE 10 – (1) Yaz okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. 

 (2) Yaz okulunda toplam en çok dört derse kayıt yaptırılabilir. Ancak, genel not ortalaması 3.00 ve üstünde 

olan öğrenciler üst sınıftan ders seçebilir. Derslere devam zorunludur.  

 (3) Yaz okulunun başlamasından önceki hafta öğrenci, kaydından düşürülen dersler yerine, açılması kesinleşen 

derslerden en çok dört derse kayıt sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci açılması kesinleşen 

dersi bırakamaz. 

 (4) Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan bir ders, kredi ve ders içeriğinin ilgili 

bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alınabilir. Diğer 

üniversite öğrencileri de, Üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir. 

              (5) Öğrenciler teorik derslerin % 70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının % 80’ine 

katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları 

nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl sonu sınav döneminden önce ilgili bölüm 

başkanlığı tarafından ilan edilir. 

 Başarı değerlendirilmesi 

 MADDE 11 – (1) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı ve devam durumu, ilgili mevzuat hükümlerine 

göre değerlendirilir. Ara sınıf öğrencilerinin başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. Yaz 

öğretimi sonunda alınan notlar, ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir. Fakat ikinci öğretim % 10 başarı 

sıralamasını değiştirmez. 

 (2) İlgili mevzuat hükümlerine göre, ek süre hakkı elde eden öğrenci, derslerini yaz okulunda alıp mezuniyet 

için gereken şartları sağlayabilir.  

 Öğretim ücreti 

 MADDE 12 – (1) Yaz okulu öğretim ücreti, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar doğrultusunda, Üniversitenin 

ilgili kurullarınca tespit edilir. 

 Ders ücreti 

 MADDE 13 – (1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına ücretler ilgili mevzuat hükümlerine göre 

verilir. 

 Mazeret sınavları ve kayıt iptali 

 MADDE 14 – (14.04.2013 tarihli ve 28618 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (1) İlgili kurullarca haklı ve 

geçerli sayılan bir nedenle yarıyıl içi ve/veya yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere mazeret sınavı açılır. 

Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine ve ilgili kurulların kararı ile öğrencinin yaz okulu kaydı iptal edilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Hüküm bulunmayan haller  

 MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

 Yürürlük  

 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme  

 MADDE 17 – (02.12.2012 tarihli ve 28485 sayılı Resmi Gazete ile değişik) (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

 


