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Senato Toplantısı 
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T.C.  

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

YAZ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak  

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretim Programı’na 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretim Programı’nda 

uygulanacak usul ve esasları kapsar.  

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile  

Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;  

a) Akademik Takvim: Yaz Eğitim-Öğretim Programı’nın başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve 

sınav tarihlerini içeren takvimi, 

b) İlgili Birim: Biruni Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarını, 

c) Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan lisans öğrencisinin 

Üniversitede iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma 

alabilmesini sağlayan programı, 

d) Dikey Geçiş: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun 

olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarını,  

e) Haftalık Ders Saati: Güz ve bahar yarıyılında okutulan bir dersin haftalık teorik ve uygulama 

saatleri toplamının iki katını, 

f) Mütevelli Heyet: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,  

g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,  

h) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,  

i) Üniversite: Biruni Üniversitesini,  

j) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,  

k) Yan Dal Programı: Lisans programı öğrencisinin, kendi programı dışında kredili ders alarak 

başka bir alanın temellerini öğrendiği programı, 

l) Yaz Eğitim-Öğretimi: Biruni Üniversitesi’nde yaz aylarını kapsayan dönemde uygulanan 

eğitim-öğretim programını,  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Eğitim-Öğretim Programının Amacı, Esasları ve Ücreti  

 

Yaz Eğitim-Öğretim Programının Amacı 

MADDE 5 – (1) Yaz eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:  

a) Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarını değerlendirmek. 

b) Öğrencilerin, Üniversitenin eğitim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını 

sağlayarak bu yolla Üniversitede eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini sağlamak. 

c) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile önceki dönemlerden 

alamadıkları dersleri alabilmeleri için imkân sağlamak.  

ç)Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile diğer kurumlardaki öğretim 

elemanlarından yaz aylarında yararlanmak. 

d) Yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde 

kolaylık sağlamak. 

e) Genel not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilere imkân vermek. 

f) Biruni Üniversitesi dışındaki üniversite öğrencilerine Biruni Üniversitesinde okutulan 

dersleri izleme olanağı vermek. 

Yaz Eğitim-Öğretim Programının Esasları  

MADDE 6 – (1) Her yıl bahar dönemi bitiminde yaz eğitim-öğretim programının açılıp 

açılmayacağı, açılacaksa hangi derslerin hangi öğretim elemanları tarafından açılacağı, dersi 

açan bölüm/program başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili birimlerin fakülte/yüksekokul 

kurullarınca belirlenir, Senatonun kararı ile kesinleşir ve akademik takvimde belirlenen sürede 

ilan edilir. 

(2) Yaz eğitim-öğretim programının kayıt, eğitim-öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından 

belirlenir.  

(3) Yaz eğitim-öğretim programı Eğitim Komisyonu tarafından planlanır ve yürütülür. 

(4) Yaz eğitim-öğretim programında bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Eğitim 

Komisyonu tarafından belirlenir.  

(5) Güz ve bahar yarıyıllarında açılmayan zorunlu dersler, yaz eğitim-öğretim programına 

ertelenmez.  

(6) Yaz eğitim-öğretim programında açılacak bir dersin, güz veya bahar döneminde verilmekte 

olan aynı dersle AKTS kredi ders yükünün aynı olması zorunludur.  

 (7) Yaz eğitim-öğretim programının süresi, kayıt ve sınav dönemi hariç 7  (yedi) haftadır. Bu 

süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır.   

(8) Yaz eğitim-öğretim programında geçirilen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

(9) Üniversitede yandal ve çift anadal programlarına kayıtlı öğrenciler, Üniversiteye dikey 

geçiş sınavı ile yerleşen öğrenciler, not yükseltmek isteyen öğrenciler ve önceki 

dönem/dönemlerden başarısız dersi olan öğrenciler yaz eğitim-öğretim programından ders 

alabilirler.  

Ücretler  

MADDE 7 – (1) Yaz eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin alacakları dersler karşılığında 

ödemeleri gereken ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.  

(2) Belirlenen ücret, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan 

yaz dönemi eğitim-öğretim hizmetine karşılık alınır. 

 

 



 
  

 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ YAZ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI YÖNERGESİ 

3 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaz Eğitim-Öğretim Programında Ders Kayıt İşlemleri ve  

Diğer Üniversitelerden Ders Alma 

 

Ders Kayıt İşlemleri  

MADDE 8 – (1) Yaz eğitim-öğretim programında ders almak isteğe bağlıdır.  

(2) Yaz eğitim-öğretim programı kapsamında ders alacak öğrencilerin kayıtları, yaz eğitim-

öğretim programı akademik takviminde belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.  

(3) Ders kayıt işlem süreci öğrenci tarafından başlatılıp, danışman öğretim elemanının onayının 

alınması ve öğrenim ücretinin ödenmesi ile tamamlanır. 

(4) Dersin açılması halinde derse kayıt işlemi kesinlik kazanmış olur.  

(5) Yaz eğitim-öğretim programında derslere yeterli sayıda öğrenci kayıt olmaması halinde 

dersler açılmaz. 

(6) Öğrencinin, ücretini ödeyerek kayıt yaptırdığı herhangi bir dersin, açılmaması durumunda 

o dersin kayıt ücreti öğrenciye geri ödenir.  

(7) Yaz eğitim-öğretim programında öğrenci ön koşulsuz derslere veya ön koşulunu sağlamış 

olduğu derslere kayıt yaptırabilir.  

(8) Kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamış olan öğrenciler kayıt yaptırdıkları dersi 

bırakamazlar. Ders değişikliği talepleri ise Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirmeye 

alınabilir.  

(9) Yaz eğitim-öğretim programı kapsamında öğrenci, üniversitesinden veya başka 

üniversitelerden çevrimiçi (Türk dili, A.İ.İ.T gibi) dersler ve staj dersi hariç haftada 16 AKTS 

kredi ders yükünü geçmeyecek şekilde kayıt yaptırabilir.  

Diğer Üniversitelerden Alınan Dersler  

MADDE 9 – (1) Yaz eğitim-öğretim programında açılan derse yeterli sayıda öğrencinin kayıt 

yaptırmaması ve/veya dersin yaz eğitim-öğretim kapsamında açılmamış olması halinde 

öğrenciler başka üniversitelerin yaz eğitim-öğretim programından ders alabilirler.  

(2) Öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için kayıtlı olduğu bölüm/program 

başkanlığına yaz dönemi ders başlangıcından önce dersin kodunu, adını ve kredisini içeren bir 

dilekçe ile başvurarak ilgili yönetim kurullarının onayını almaları gerekir. 

(3) Öğrencilerin, Üniversite dışındaki hangi yükseköğretim kurumlarından yaz eğitim-öğretim 

programı kapsamında ders alabileceğini üniversite senatosu belirler. Senatonun belirlemediği 

durumlarda öğrenciler, ilgili yılda üniversitede kayıtlı olduğu programın taban puanından daha 

yüksek taban puanlı programın olduğu üniversiteden yaz eğitim-öğretim programı kapsamında 

ders alabilirler.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Derslere Devam, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme 

Derslere Devam  

MADDE 10 – (1) Yaz eğitim-öğretim programında derslere devam zorunludur. Bir dersin daha 

önce devam koşulunu yerine getirmiş olsa bile, bu durum devam zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Devam konusunda Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  
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Sınavlar ve Değerlendirilme  

MADDE 11 – (1) Yaz eğitim-öğretim dönemi sınavları, ara sınav ve dönem sonu sınavından 

oluşur.  

(2) Yaz eğitim-öğretim döneminde alınıp da başarısız olunan dersler için bütünleme sınavı 

yapılmaz.  

(3) Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.  

(4) Yaz eğitim-öğretim programında alınan dersler ve sınav sonuçları not çizelgelerine “yaz 

dönemi” olarak işlenir.  

(5) Tekrar alınan derslerde alınan en son not geçerlidir.  

(6) Sınav sonuçları Üniversitenin otomasyon sistemine işlenerek ilan edilir. 

(7) Özel öğrenciler ile diğer üniversitelerden yaz eğitim-öğretim programı kapsamında derslere 

kayıt yaptıran öğrencilere, dönemin sona ermesinin ardından, ders başarı durumunu gösteren 

onaylı bir belge verilir. 

(8)  Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilere ilişkin notlar, genel sınavların bitiminden 

itibaren azami bir ay içinde ilgili üniversitelere bildirilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük  

MADDE 12 – (1) Bu yönerge 2016-2017 akademik yılı yaz döneminde uygulanmaya başlar.  

Yürütme  

MADDE 13 – (1) Bu yönergeyi Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


