İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde
uygulanan Yaz Okuluna ilişkin esasları düzenlemektir
Kapsam:
MADDE 2 - (1) Yönergede öngörülen esaslar, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin
İngilizce hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar.
Dayanak:
MADDE 3 – (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen
a) Enstitü, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde lisansüstü eğitim yapılan enstitüleri,
b) Fakülte, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde lisans eğitimi yapılan fakülteleri,
c) Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde önlisans eğitimi
yapılan meslek yüksek okullarını,
d) Mütevelli Heyet, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Senato, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini,
g) Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki
Yabancı Diller Yüksekokulunu
h) Yönetim Kurulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yaz Okulunun Tanımı:
MADDE 5 - (1) Yaz Okulu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5. maddesinde tanımlanan, bir eğitim-öğretim yılının normal
iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim programıdır.
Üniversitenin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan zorunlu
derslerin verilmeleri gereken dönemlerde açılmaması ve Yaz Okuluna ertelenmesi mümkün
değildir.
Yaz Okulunun Amacı:
MADDE 6 - (1) Yaz Okulunun amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Özellikle lisansüstü programlarda, yurt dışından gelecek öğretim üyelerini de
istihdam etmek suretiyle, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez
çalışmalarının desteklenmesi,

c) Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede
rahatlık sağlanması ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine
imkan tanınması,
ç) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz
aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlanması ve bölümlerde meydana
gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin artırılması.
Yaz Okulunun Zamanı ve Süresi:
MADDE 7 - (1) Yaz Okulunun başlangıç tarihi, ilkbahar dönemi sonundaki yarıyıl
sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra olacak şekilde Senato tarafından
belirlenir. Yaz Okulunda öğretim süresi 7 haftadır. Bu süre Yaz Okulu final sınavlarını
kapsamaz. Yaz Okulunda açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati
kadar ders yapılır.
Yaz Okulunda Açılacak Dersler:
MADDE 8 - (1) Yaz Okulunda açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri bu
dersleri veren Bölümlerce, lisansüstü dersler ise ilgili Enstitü Anabilim Dalları tarafından en
geç bahar döneminin son haftası içinde belirlenir. Yaz Okulu programları, bu bilgiler esas
alınarak ilgili Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Enstitülerin
onayı üzerine Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve öğrencilere ilan edilir.
Öğrenciler Üniversitede yaz okulunda açılmayan dersleri ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile
(İngilizce dilinde yürütülen programlarda İngilizce eğitim veren) diğer bir üniversiteden
alabilirler. Ancak Üniversite tarafından açılan, fakat öğrenci tarafından alınmak üzere
başvurulmayan dersler diğer Üniversitelerden alınamaz. Bu yönergenin 9. maddesinde
belirtilen ders adet ve kredi sınırlamaları bu dersleri de kapsar. Bu derslerden alınan notlar
öğrencinin not çizelgesine ilgili Yönetim Kurulunun tespit edeceği harf notu olarak işlenir.
Öğrenci Kayıtları:
MADDE 9 - (1) Yaz Okulunda ders alacak öğrenci Yaz Okulu kayıt işlemlerini Yaz
Okulu dersleri başlamadan önce Senato tarafından belirlenecek tarihler içinde tamamlar. Yaz
Okulunda bir öğrenci toplam en fazla 3 ders olmak koşuluyla 17 kredilik ders alabilir. Yaz
Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.
Öğrenci Sayıları:
MADDE 10 - (1) Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için
gerekli en az öğrenci sayıları ilgili Bölümler ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca
belirlenir. Bu sayılar önlisans ve lisans programlarında 8, lisansüstü programlarda ise 4'ün
altında olamaz. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler
açılmaz. Öğrenci sayısı 30'u aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz.
Ücretler:
MADDE 11 - (1) Yaz Okulunda öğrencilerden alınacak ücretler Yönetim Kurulunun
önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir ve her yılın en geç Mayıs ayı sonuna
kadar ilgili birimlere duyurulur.
Başarı Değerlendirmesi:
MADDE 12 - (1) Yaz Okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara
sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çeşitli çalışmalar ve final sınavı sonuçları
dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 14. maddesinde belirtilen notlardan biri
takdir olunarak belirlenir. (W) notu uygulanmaz.
(2) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavına veya final sınavına Bölüm
Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı
verilebilir.
Not Ortalamasının Hesaplanması:
MADDE 13 - (1) Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır ve
Yaz Okulu not belgelerine geçirilir. Yaz Okulu derslerinde alınan notlar not belgelerinde
"Yaz Okulu" adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.
Mezuniyet Durumundaki Öğrenciler:
MADDE 14 - (1) Yaz Okulu sonu itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamına giren öğrenciler,
son dönem ve/veya Yaz Okulunda aldıkları ve başarısız oldukları not ortalamalarına katılan
en çok iki, katılmayan en çok bir dersten ilgili madde kapsamında ek süre kullanabilirler.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21. ve
23. maddesi kapsamına giren öğrenciler Yaz Okuluna katılarak gereken dersleri yeterli genel
not ortalaması ile tamamladıkları takdirde Yaz Okulu süresi sonunda mezun olabilirler.
Yürürlük:
MADDE 15 - (1) Bu yönerge Senato tarafından 14 Temmuz 2015 tarihinde kabul
edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge:
MADDE 16 – (1) İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunca 08 Ağustos 2011
tarihinde kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme:
MADDE 17 - (1) Bu yönergeyi Rektör yürütür.

