CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesinde yaz döneminde yapılan eğitimöğretime 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) Birim: Celal Bayar Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu
veya enstitüyü,
b) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu
veya enstitü yönetim kurulunu,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Dönemi Eğitim-Öğretiminin Amaçları
ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları ya da alıp başarısız oldukları dersleri
yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve
bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde oluşacak öğrenci yığılmalarını önleyerek
eğitimin verimini arttırmak,
c) Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlayarak daha kısa sürede
mezun olabilmelerine imkan tanımak,
ç) Yan dal ve ikinci ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde
kolaylık sağlamak,
d) Bahar yarıyılı sonunda yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla bitiren öğrencilere; kendi
öğretim programlarındaki derslerden yaz okulunda açılan birinci sınıf derslerini alarak,
öğretim programlarına başlayabilmelerini sağlamak,
e) Diğer yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencileri ve lisansüstü eğitime başlayacak olanlara
Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarından yararlandırmak,
f) Yaz dönemi sertifika programları açmak
Yaz dönemi açılması
MADDE 6 – (1) Yaz dönemi eğitimi; ilgili bölümün/anabilim dalının önerisi, enstitü/
fakülte/yüksekokul kurulu kararı ve Senatonun onayıyla açılır.
(2) Yaz dönemi öğretiminin başlangıç tarihi; her yıl akademik takvimle birlikte Senato
tarafından belirlenerek ilan edilir.
(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması yaz
dönemine ertelenmez.
(4) Yabancı dil hazırlık sınıfları dışında yaz okulunda yıllık dersler açılmaz.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda öğretim süresi en az altı haftadır. Bu süre Yaz Okulu final
sınavlarınıda kapsar.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıflarında en az sekiz haftalık yaz okulu açılır.
(3) Yaz döneminde açılan her ders için yarıyılda ya da yılda yapılan toplam ders saati kadar
ders yapılır.
Derslerin belirlenmesi ve derslere kayıt
MADDE 8– (1) Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim
elemanları, dersleri veren enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm/anabilim dalı tarafından yaz
okulu başlangıcından en az otuz gün önce belirlenir. Yaz dönemi programları; bu bilgiler
temel alınarak ve ilgili enstitü/fakülte/yüksekokul kurulu kararı ile belirlenerek duyurulur.

(2) Kayıtlarla ilgili işlemler öğrencinin alacağı dersleri belirtmesinden sonra yapılır.
Yaz döneminde ders alma koşulları
MADDE 9 – (1) Yaz döneminde ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir
öğrenci, oniki krediyi aşmamak koşuluyla en çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme,
çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.
(2) Birinci ve ikinci örgün öğretim öğrencileri yaz döneminde dersleri birlikte alırlar.
(3) Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci;
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri,
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı ya da alamadığı varsa ön koşulunu
başarmış olduğu dersleri,
c) Daha önceki dönemlerdeki tüm derslerini başarmış ya da yan dal ya da çift ana dal
yapmakta olan öğrenciler üst yarıyıldan açılan dersleri alabilir.
(4) Bahar yarıyılı sonunda yasal öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre hakkı kazanmamış
bulunan öğrenciler, yaz döneminden yararlanamazlar ve ilişikleri kesilir. İlişik kesme
işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
(5) Yaz dönemi sertifika programlarına kimlerin başvurabileceği, açılacak dersler,
ücretlendirilmesi ve bitiminde verilecek belge ve benzeri konularda; ilgili birim tarafından
Senatoya sunulan ve Rektörlük onayıyla yürürlüğe konulan esaslar uygulanır.
Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 10 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimde alacağı ders açılmadığında; öğrenci
bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili
bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.
(2) Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi
saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine
vermek zorundadır.
(3) Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca
onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.
Eğitim-öğretim
MADDE 11 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar,
ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçlarının
değerlendirilmesinde; 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Celal
Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz
döneminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

(3) Yaz dönemi ara sınavlarına giremeyenlere, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mazeret sınavı açılabilir.
(4) Yaz dönemi sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz.
(5) Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak
değerlendirilir.
Ders açılması için gerekli öğrenci sayısı
MADDE 12 (1) Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans ve ön
lisans programlarında 10’dan az olamaz. Ancak lisansüstü programlarda bu öğrenci sayısı
dikkate alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ücretler
MADDE 13- (1) Yaz okulu ücretlidir ve öğrencilerden ilgili mevzuata göre ücret alınır.
(2) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına; 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı
Yükseköğretim Personel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ücret ödenir.
Ders verilmesi
MADDE 14 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları yaz dönemi eğitim-öğretim programında
yer alan derslerden en çok üçünü verebilir ve bu üç dersin yanında uzmanlık alan dersini de
sürdürebilir.
Mezuniyet
MADDE 15 – (1) Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı
kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun olmuş sayılır ve
diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.
(2) Diğer öğrencilerden yaz dönemi derslerini alıp başaranlara; yaz dönemi öğretim süresini,
alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
(3) Sertifika programlarını bitirenlere ayrıca sertifikaları verilir.
(4) Tüm bu belgeler ilgili birimler tarafından hazırlanır ve kayıtları saklanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

*Bu Yönetmelik 12 Mayıs 2008 tarih ve 26874 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

