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Yeditepe Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Genel Hükümler 

 

Amaç 

 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Yeditepe Üniversitesinde güz ve bahar eğitim-öğretim yarı yılları 

dışında kalan yaz aylarında yapılacak eğitim-öğretim programında uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve; 

 

a) Öğrencilerin akademik programlarında oluşan düzensizliklerini gidermek, 

 

b) Çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerdeki öğrenci sayısını azaltmak, 

 

c) Diğer üniversitelerin öğrencilerine Yeditepe Üniversitesindeki dersleri izleme olanağı tanımak, 

 

d) Kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek Üniversite dışındaki akademik kadronun 

Üniversiteye katkısını sağlamak, 

 

e) Yeditepe Üniversitesinin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesine imkan 

sağlamak, 

 

f) Öğrencilerin normal dönemde alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında yeniden almalarına olanak 

sağlamaktır. 

 

Kapsam 

 

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeylerde yapılacak yaz eğitim-

öğretimi ile ilgili hükümleri kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

 

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 27 nci maddesi ile Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ve ilgili kanun hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Yaz Eğitim-Öğretiminin Tanımı ve Esasları 

 

Tanım 

 

Madde 4 — Yaz öğretimi, Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinin 27 nci maddesinde tanımlanan, eğitim-öğretim güz ve bahar dönemi dışında kalan ve yaz ayları 

içinde uygulanan eğitim ve öğretim programıdır. Bahar yarı yıl sonu sınavlarının tamamlanmasından itibaren en 

az iki hafta ara verildikten sonra yedi hafta içinde tamamlanacak eğitim-öğretim dönemidir. 



 

Yaz Eğitim-Öğretiminin Açılması 

 

Madde 5 — Yaz eğitim-öğretimi Üniversite Senatosu kararıyla açılır. Bu dönem final sınavları haricinde 

yedi hafta olup her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. 

 

Yaz eğitim-öğretiminin açılabilmesi için başvurması gereken en az öğrenci sayısı ilgili dekanlıklar, enstitü 

ve yüksekokul müdürlüklerince saptanır. Bu sayılar, önlisans ve lisans öğretiminde beşten, lisansüstü öğretimde 

ise üçten az olamaz. 

 

Kesin kayıt sonucu yaz eğitim-öğretiminde sunulan derslere kaydolan öğrenci sayısı bu sayıların altında ise 

dersler açılmaz. Öğrenci sayısı teorik derslerde otuzu, uygulamalı derslerde ise yirmiyi aşmadıkça, aynı ders için 

yeni bir sınıf oluşturulmaz. 

 

Yaz Eğitim-Öğretimin Belirlenmesi 

 

Madde 6 — Yaz eğitim-öğretiminde sunulacak lisans dersleri, bu derslerin verildiği bölüm, fakülte ve 

yüksekokullarca; lisansüstü eğitim-öğretim dersleri ise ilgili enstitü anabilim dallarınca belirlenir. Yaz eğitim-

öğretimi bu bilgiler esas alınarak hazırlanır. 

 

(Değişik RG. 18.01.2007/26407 sy.) Üniversitenin normal eğitim-öğretim programlarında yer alan dersler; 

verilmesi gereken dönemlerde açılır,  yaz öğretimi dönemine ertelenmez.  

  
Yaz Eğitim-Öğretimine Başvuru Yöntemi 

 

Madde 7 — Yaz eğitim-öğretimine başvuracak öğrenci, ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini akademik 

takvimde belirlenen tarihler arasında yapar. Bir öğrenci yaz eğitim-öğretiminde normal olarak toplam 2 ders 

alabilir. Bu rakam ilgili Yönetim Kurulu kararıyla 3’e çıkarılabilir. 

 

Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz eğitim-öğretimine başvuramazlar. İlişik kesme işleminden önce 

ön kayıt yapılmış ise, bu kayıt işlemi iptal edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Notların Değerlendirmesi, Yürürlük ve Yürütme 

 

Notların Değerlendirmesi 

 

Madde 8 — Yaz eğitim-öğretiminde alınan derslere ait notlar 9/6/2000 tarih ve 24074 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine göre değerlendirilir. 

 

Yaz eğitim-öğretimi derslerinden alınan notlar, transkripde bu adla açılacak bir bölümde gösterilir ve bu 

notlar genel not ortalamasının hesabına katılır. 

 

Yaz eğitim-öğretimine devam ederek yeterli kredi notunu tamamlayanlar bu dönemde mezun olabilirler. 

Sınamalı öğrenciler yaz eğitim-öğretiminde bulundukları dönemden sonraki dönemlere ait ders alamazlar. 

 

Yürürlük 

 

Madde 9 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 



Yürütme 

 

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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