T.C
EGE ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Bu Yönerge, Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans (ana dal, çift ana
dal, yan dal) ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerle özel öğrenci statüsündeki
öğrencilerin katılabileceği yaz aylarında açılacak eğitim ve öğretim programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun’un ilgili maddeleri ile “Ege
Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-(1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite : Ege Üniversitesini,
b) Rektör
: Ege Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato
: Ege Üniversitesi Senatosunu,
d) Birim
: Ege Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuar ve
meslek yüksekokullarını ifade eder.
Yaz Okulunun Amaçları
Madde 5-(1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
a- Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da
değerlendirilmesi,
b- Özellikle, lisansüstü programlarda, yurtdışından gelecek öğretim üyelerini de
istihdam etmek suretiyle seçmeli derslerin açılmasının sağlanması,
c- Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede rahatlık sağlanması ve
başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanınması,
d- Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, fakat başarısız oldukları dersleri yaz
aylarında da açmak suretiyle söz konusu öğrencilere olanak sağlanması ve bölümlerde
meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitim ve öğretimin veriminin
arttırılmasıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulu Derslerinin Belirlenmesi, Yaz Okulu Derslerine Kayıt Yaptırma,
Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Yaz Okulu Programlarından Ders Alma,
Üniversite içinde Farklı Yaz Okulu Programından Ders Alma, Yaz Okulundan
Özel Öğrenci Olarak Ders Alma

Yaz Okulu ve Derslerin Belirlenmesi
Madde 6-(1) Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı yılsonu sınavlarının
tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Üniversite Senatosu tarafından
belirlenir. Yaz döneminde öğretim süresi, kayıt ve sınav dönemleri hariç beş haftadır.
Madde 7-(1) Yaz okulu kapsamında açılması öngörülen lisans dersleri, bu dersleri veren
bölümler tarafından, lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim dalları tarafından en geç
bahar yarıyılının ilk iki haftası içinde belirlenir.
Madde 8-(1) Yaz okulu programları;
a) İlgili Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar ve Enstitü Kurullarının kararı, Üniversite
Senatosunun uygun görüşü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve öğrencilere duyurulur. Hazırlık sınıfı hariç iki
yarıyıl süreli (yıllık) dersler yaz döneminde açılmaz.
b) Yaz okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci
sayısı ilgili bölümler ve enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.
c) Yaz okulunda derse ait uygulama/ pratik/ laboratuvarın açılıp açılmayacağı, ilgili birim
tarafından dersin karşısında belirtilir.
Yaz Okulu Derslerine Kayıt Yaptırma
Madde 9-(1) Yaz okuluna kayıt yaptırma, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda
açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen ders saati başına yaz okulu ücretini öder. Yaz okulu ücreti ödemeden ders
kaydı ve seçimi yapılamaz.
Madde 10-(1) Yaz okulunda ders alacak öğrenci, kesin kayıt işlemlerini yaz okulu
dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosu tarafından belirlenecek tarihler içinde
tamamlar. Kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz.
Madde 11-(1) Yaz okulunda öğrenci en fazla 2 ders alabilir.
Madde 12-(1) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 30’dan fazla ise bu dersin aynı gün
ve saatte yapılmak üzere başka bir grubu açılabilir.
Madde 13-(1)Yaz okulunda ders alacak öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından belirlenen yaz okulu takvimine göre gerçekleştirilir.

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Yaz Okulu Programlarından Ders Alma
Madde 14-(1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulu programından ders
alabilmek için ilgili programdaki ders saatinin öğrencinin kendi programındaki dersin
saatine eşit ya da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması
gerekir. Ancak kendi programında yabancı dilde okutulan bir ders, başka bir
yükseköğretim kurumunun yaz okulu programından farklı bir dilde alınamaz.
Öğrenci, almak istediği dersin ders saatini, içeriğini veya öğrenme kazanımlarını gösteren
belgeyi kendi programında ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının, danışmanın ve bölüm
başkanlığının yazılı onayını alarak Dekanlığa/Müdürlüğe iletir. Öğrenci, talebi, ilgili
yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde başka bir yükseköğretim kurumunun
yaz okulu programından ders alabilir.
Üniversite içinde Farklı Yaz Okulu Programından Ders Alma
Madde 15-(1) Öğrencinin Üniversite içinde farklı bir yaz okulu programından ders
alabilmesi için ilgili programdaki ders saatinin kendi programındaki dersin saatine eşit ya
da fazla, içeriğinin veya öğrenme kazanımlarının ise eşdeğer olması gerekir. Ancak kendi
programında yabancı dilde okutulan bir ders, üniversite içindeki başka bir yaz okulu
programından farklı bir dilde alınamaz.

Yaz Okulunda Özel Öğrenci Olarak Ders Alma
Madde 16-(1) Diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, Erasmus Plus, Farabi ve
Mevlana Değişim Programları öğrencileri, özel öğrenci olarak kabul edilirler ve yaz
okulundan faydalanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaz Okulu Derslerine Devam, Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi
Yaz Okulu Derslerine Devam
Madde 17-(1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Öğrencinin teorik derslerin en
az yüzde 70’ine, uygulamalı veya kısmen uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde
80’ine katılma zorunluluğu vardır. İlk defa kayıt olunan bir yaz okulu dersinden devamsız
olan öğrenciye FF harf notu verilir.

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi
Madde 18-(1) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin ödev, proje, atölye ve laboratuvar
gibi çeşitli çalışmaları ile devam ve sınava giriş koşulları veya arasınav, mazeret, ders
geçme sınavlarının değerlendirilmesinde “E.Ü. Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “E.Ü.
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” ve “Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme
Esasları Yönergesi” ile “Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi” hükümleri
uygulanır.
Madde 19-(1) Yaz okulunda ders alan öğrencinin o akademik yıl sonundaki AGNO’su,
yaz okulu derslerinden alınan notlarının da hesaba katılmasıyla belirlenir.
Madde 20-(1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulu programlarından ders
alan öğrencilere ait yaz okulu notlarının, Üniversitemiz harf sistemine dönüşümüne dair
karar ilgili birim yönetim kurulu tarafından alınır.

Madde 21-(1) Ege Üniversitesinin tüm lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer
alan zorunlu ve seçmeli derslerin açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak yaz okulunda
açılması mümkün değildir.
Madde 22-(1) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim
Personel Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri uygulanır. Misafir öğretim üyelerinin
verebilecekleri ders sayısı ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 23-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 24-(1) Bu Yönerge Ege Üniversitesi Senatosunun 17/04/2012 tarih ve 6/7 sayılı
kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 25-(1) Bu Yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

