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T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ön lisans ve lisans
öğrencilerinin diğer üniversitelerden yaz okulunda ders almaları ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu esaslar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde ön lisans ve lisans
öğrenim yapılan birimlerde yaz okulu uygulama usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu esaslar; Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 25.06.2014 tarihli kararı
gereğince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu esaslarda geçen;
a) Birim
: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
b) Birim Yönetim : Fakültelerde Fakülte Yönetim Kurulunu, Yüksekokullarda Yüksekokul
Kurulu
Yönetim Kurulunu, Meslek Yüksekokullarında Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulunu,
c) GANO
: Genel Akademik Not Ortalamasını
ç) Rektör
: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü
d) Senato
: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite
: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni
f) Yaz Okulu
: Üniversitelerce bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları
dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ders Alma, Başvuru, Başarı ve Değerlendirme, Derse Devam, Başarı Durumu
Ders alma esasları
MADDE 5 - (1) Yaz okulunda ders alacak olan öğrencilerin, Üniversitemizde kayıtlı
olduğu yükseköğretim programının birinci sınıfında öğrenim görmüş ve tamamlamış olması
gerekir.
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(2) Öğrenciler, üniversitemizde kayıtlı oldukları programın taban puanından (ilgili
programa/bölüme kayıt yaptırdıkları yıl itibariyle) daha yüksek taban puana sahip olan tüm
üniversitelerden ders alabilirler.
(3) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki üniversiteden ders alamaz.
(4) Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcut ise her bir öğretimin kendi taban
puanı esas alınır. Öğrencilerin ders almak için başvurduğu programın taban puanı okumakta
oldukları programın taban puanından düşük olması halinde, öğrencinin yaz okulundan ders
alma isteği kabul edilmeyecek olup buna rağmen yaz okulunda alınan dersleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
(5) Yatay ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler de yaz okulu programları için
başvurabilirler. Bu öğrencilerin gidebilecekleri yükseköğretim kurumlarının belirlenmesinde
ilgili programın üniversitemize kayıt oldukları yıldaki taban puanı dikkate alınır.
(6) Yabancı uyruklu öğrenciler, yukarıda belirlenen kurallara göre yaz okulunda ders
alabilirler.
(7) Yaz okulu programlarının açıldığı her eğitim-öğretim yılında en fazla üç ders olmak
üzere; öğrenim süresi boyunca iki yıllık programlarda (önlisans) toplam altı, dört yıllık
programlarda (lisans) toplam on iki, beş yıllık programlarda toplam on beş ders alınabilir.
(8) Yaz okulunda öğrenciler;
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri alabilirler. Ancak
üç dersi aldığında mezun olabilecek olan öğrenciler için bu şart aranmaz. Bu durumdaki
öğrenciler daha önceki yarıyıllarda açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri de alarak
mezun olabilirler.
b) GANO’yu yükseltmek amacıyla ortalamaya bağlı olarak şartlı başarılı olunan (DC
harf notlu) dersleri alabilirler.
c) Yaz Okulunda bitirme çalışması, tasarım, proje gibi dersler alınamaz.
ç) Staj yapan öğrenciler staj süresince Yaz Okulundan ders alamazlar.
d) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda alınacak dersler içinde
geçerlidir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6 - (1) Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenci yukarıdaki şartları
sağlaması halinde ders almak istediği yaz okulu programının bulunduğu üniversiteyi, bölümü,
ders içerikleriyle birlikte almak istediği dersleri, derslerin kredilerini (ders saati, kredisi olarak)
açık olarak belirttiği dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvuru yapar. Başvurular,
bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz
öğretiminde ders alınamaz.
Derse Devam
MADDE 7 - (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun
daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna
sayılmaz.
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Başarı Durumu
MADDE 8 - (1) Yaz Okulunda alınan derslerin notları, alındığı üniversite tarafından
kesinleştirilip ilan edildikten sonra bir sonraki yılın kayıt yenileme başlama tarihlerinden en az
bir hafta önce onaylı olarak dilekçe ekinde ilgili bölüm başkanlığına teslim edilmelidir.
(2) Yaz Okulunda diğer üniversitelerden alınıp başarılı olunan dersler notlu muaf edilir.
Bu notlar “Yaz Dönemi” adı altında açılacak bir dönemde gösterilerek Genel Akademik Not
Ortalamasına dahil edilir, ilgili dönemlerin ortalamasına dahil edilmez. Ayrıca başarı
sıralamasında ve yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz okulunda alınan notlar
değerlendirmeye alınmaz.
(3) Yaz döneminde; birim yönetim kurulunca kabul edilen ve diğer yükseköğretim
kurumlarından alınan derslerin başarı notları, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre çevrilir. Yaz okulu dersi alınan
üniversitenin yönetmeliklerine göre başarı durumu değerlendirilmez.
(4) Yaz okulunda alınan derslerin notları harfli not üzerinden değerlendirilir. Harfli
notun karşılığı olan yüzlük not değerlendirmeye alınarak not dönüştürmesi yapılmaz. Ancak
harfli not sistemi uygulamayıp yalnızca 100’lük not sistemi uygulayan üniversitelerden alınan
notlar üniversitemizin ilgili kurulları tarafından Üniversitemiz Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre harfli nota dönüştürülür.
(5) Öğrencinin yaz öğretimi programından aldığı dersten başarılı sayılabilmesi için
dersin başarı notunun, harfli not olarak en az CC veya eşdeğeri olması gerekir. Yaz
öğreniminde alınan şartlı geçer notlar başarılı kabul edilmez.
(6) Yaz döneminde aldığı ve başardığı derslerle mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin
mezuniyeti gerçekleşir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 - (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu Esaslar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunda kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu Esasların hükümlerini,
Rektörü yürütür.
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