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T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 

         Yaz Okulu Uygulama Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

yaz okulu öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
  
Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu uygulama esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki 

önlisans, lisans (anadal, çift anadal, yandal) ve lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı 
öğrenciler ile diğer Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceği yaz okulu 

öğretimine ilişkin hükümleri kapsar. 
  
Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

  
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenen krediyi, 
b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, 
c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,  
ç)   Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu, 
d)   GNO: Genel Ağırlıklı Not Ortalaması,  
e) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü, 

f)   Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM  
Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda 

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar 

 

Yaz okulunun amacı  
MADDE 5 – (1) Yaz okulu; Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarını güz ve bahar 

yarıyılları dışında da değerlendirerek öğrencilere GNO'larını yükseltme, başarısız oldukları 
dersleri başarabilme; GNO’su 3.00’ın üzerinde olan öğrenciler ile çift anadal/yandal 

programına kayıtlı olan öğrencilerin programlarını daha kısa sürede tamamlama imkânı 
sağlayan ek bir öğretim programıdır. 

  
Akademik takvim  
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda derslerin açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıcı ve 

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre 
yürütülür. 
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Öğretim süresi  
MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılan her ders için normal yarıyılda yapılan toplam ders 

saati kadar ders yapılması şartıyla yaz okulu süresi Senato tarafından belirlenir. (12.06.2020 

tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.) 

(2) Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.  
  
Derslerin açılması  
MADDE 8 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, ilgili bölümün teklifi üzerine birim 

yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. (12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile 
değiştirilmiştir.) 

(2) Yaz okulunda açılacak dersler, yaz okulu akademik takviminde belirtilen kesin 
kayıtların başlangıç tarihinden en az 15 gün önce ilan edilir. 

(3) Yaz okulu programlarında ders açılabilmesi için kayıt yaptırmış öğrenci sayısı, ön 
lisans ve lisans programlarında 5’in, lisansüstü programlarda 3’ün altında olamaz.   

(4) Derse ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının 25’in altında kalması durumunda ilgili 
dersin açılması öğretim elemanının olumlu görüşüne bağlıdır.  

(5) Bir derse kayıt olan öğrenci sayısı 50’yi aşmadıkça aynı ders için ikinci bir grup 
oluşturulamaz.  

(6) Dersler, birim yönetim kurulunun ve Senatonun kararı, Yükseköğretim Kurulunun 
onayı ile uzaktan öğretim yöntemiyle de açılabilir. 

(7) İki yarıyıl süreli (yıllık) dersler yaz döneminde açılmaz.  
 

Ders alma  
MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrenciler, bahar yarıyılı sonu itibariyle almayı hak 

ettikleri dönemin alt dönemlerine ait; almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde 
edemedikleri, başarısız oldukları veya GNO'larını yükseltmek amacıyla istedikleri dersleri 

alabilirler. GNO’su 3,00’ün üzerinde olan öğrenciler, bir üst sınıfın yarıyıllarına ait dersleri de 
yaz okulunda alabilirler. 

(2) Yan dal veya çift anadal programına ait dersler yaz okulunda alınabilir. 

(3) Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, en çok 20 kredilik ders alabilir. Alınan 

ders sayısı 4 (dört)’ten fazla olamaz. Ancak, bir dersin kredisinin 20’nin üzerinde olması 

halinde bu tek dersin kredisine bakılmaksızın sadece bu ders alınabilir. Çift anadal ve yan dal 

programı öğrencileri, anadaldaki dersleri ile birlikte azami kredi miktarı ve ders sayısına 

tabidirler.     
(4) Başarısız olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri alamazlar.  
(5) Öğrenciler bu uygulama esasları hükümlerine uygun olarak, yurtiçindeki 

Üniversiteler ve denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen 
yurtdışındaki üniversitelerin yaz okullarından ön lisans, lisans ve lisansüstü dersleri ilgili 

birimin yönetim kurulunun uygun görmesi kaydıyla alabilir.  
(6) Öğrenciler yaz okulunda aynı anda birden fazla yükseköğretim kurumundan ders 

alabilirler.  
(7) Yaz okulunda açılan derslere diğer yükseköğretim kurumu öğrencileri, birim 

yönetim kurulunun kararı ile kayıt yaptırabilirler.  
(8) Açılacak derslere, birinci, ikinci ve uzaktan öğretim öğrencileri ile açık öğretim 

öğrencileri kayıt yaptırabilirler.  
(9) Başarısız olunan veya daha önce alınmamış seçmeli dersin yerine birim yönetim 

kurulu tarafından onaylanan eşdeğer başka bir seçmeli ders alınabilir. 
(10)  Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler yaz okulu öğretimi ile ilgili başvurularını 

kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna yaparlar 
(11)  Ön kayıt sonuçlarına göre açılması kesinleşen derslere, ön kayıt yaptırmamış olan 

öğrenciler de kayıt yaptırabilirler. 
( 12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.) 
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Kayıt işlemleri  
MADDE 10 – (1) Yaz okulunda kayıt işlemlerine ilişkin esaslar, birim yönetim kurulu 

tarafından belirlenir ve ilan edilir.  
(2) Dersler başladıktan sonra ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma işlemi 

yapılamaz. 
  

Devam, başarı durumu ve değerlendirme  
MADDE 11 – (Değişiklik Tarihi:14.06.2022 tarih ve 09/14 sayılı Senato Kararı ) 
 (1) Yaz okulunda açılan derslerin; devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı 

değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti güz ve bahar yarıyıllarında açılan derslerin tabi 
olduğu esaslara göre yapılır. 

(2) Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz 
okulunda aldıkları derse devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci 
yarıyıl sonu sınavına giremez. Yaz okulunda devam şartını sağlamış olmak güz veya bahar 
yarıyıllarında devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(3) Başka üniversitelerin yaz okulundan alınan derslerin notları, Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Not Dönüşümü Uygulama Esasları hükümlerine göre değerlendirilir.  
(4) Yaz okulu sonunda hesaplanan GNO, öğrencinin yaz okuluna başlamadan önceki 

GNO’sunun yerine geçer. 
(5) Yaz okulu sonucunda hesaplanan not ortalamaları, daha önce ilan edilen başarı 

sıralamalarını (mezuniyet, onur/yüksek onur, ilk yüzde ona giren öğrenci) değiştirmez.  
  
Ücret  
MADDE 12 – (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine göre ders kayıt ücreti alınır. 
(2) Açılan derslere kesin kayıt yaptırmış olan öğrencilerin yatırmış oldukları ders kayıt 

ücretleri iade edilmez. (12.06.2020 tarih ve 11/02 sayılı Senato Kararı ile değiştirilmiştir.) 

(3) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına, ilgili derse kayıt yaptıran öğrenci 
sayısı dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 13 – (1) Hüküm bulunmayan hallerde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

  
Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu uygulama esasları Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe 

girer.  
Yürütme  
MADDE 15 – (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

Senato Karar Tarihi : 09/05/2017 

Senato Karar Sayısı  : 06/03 


