İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul meslek
yüksekokulu ve enstitülerde, güz ve bahar yarıyılı dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan eğitimöğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; İnönü Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde
yapılacak yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve Ek 26 ncı
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) AGNO: Akademik Genel Not Ortalamasını,
b) Birim: Üniversiteye bağlı, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüyü,
c) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya
enstitülerde müdürü,
ç) İlgili Yönetim Kurul: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve
enstitü yönetim kurullarını,
d) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İnönü Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
h) Yaz Okulu: İnönü Üniversitesi bünyesinde yer alan, fakülte, yüksekokul, meslek
yüksekokulu ve enstitülerde güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim
programını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Yaz okulunun amacı
MADDE 5 – (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır;
a)Öğrencilerin, yaz aylarında da eğitim-öğretim imkânlarından faydalanmalarını sağlayarak,
Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini arttırmak.
b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya
da çeşitli nedenlerden dolayı ilgili dönemlerde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına
imkan sağlayarak, derslerdeki yığılmaları önlemek,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve bu nedenle
güz ve bahar dönemlerinde kendilerinde istifade edilemeyen; ancak yaz aylarında uygun zamanları
olan öğretim elemanlarından yararlanmak,
ç) Başarılı öğrencilerin, üst yarıyıllarda ders alabilmelerine ve dolayısıyla daha erken
dönemde mezun olmalarına olanak sağlamak,
d) Diğer üniversitelerin öğrencisi olup da Üniversitede eğitim-öğretim imkanlarında
yararlanmak isteyen ancak güz ve bahar dönemlerinde yararlanma imkanlarına sahip olamayanların
bu imkanlardan faydalanmalarını sağlamak,
e) Öğrencilere şartlı geçtikleri derslerde notlarını yükseltebilme imkanı sağlamak,
f) Yan Dal veya Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında
izleme imkanı bulamadıkları ya da izlemekte zorlandıkları programı izlemelerini kolaylaştırmak,
g) Üniversitenin fiziksel ve beşeri kaynaklarının daha uzun süreler için eğitim ve öğretime
seferber edilmesi suretiyle kamu kaynaklarının verimliliğini artırmak.
Yaz Okulunda Ders Açılması
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi,
sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yürütülür.
(2) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili
bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(3) Yaz Okulunda, açılan her ders için güz ve bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati
kadar ders yoğunlaştırılarak yapılır.
(4) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara
sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer.
(5) Ara sınavına haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavına
girme hakkı verilebilir. Yaz okulunda açılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.
(6) Yaz Okulu dönemleri azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.
(7) Öğrenci, azami öğrenim süresini dolduracağı eğitim-öğretim yılının sonunda açılacak yaz
okulunda ders alabilir. İlişik kesme işlemi ile ilgili değerlendirme yaz okulu sonunda yapılır.
Derslerin açılması ve öğrenci sayıları
MADDE 7 – (1) Derslerin açılması ve öğrenci sayılarıyla ilgili hususlar şunlardır;

(a) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken
dönemlerde açılır ve bu dersler yaz okuluna ertelenemez. Yıllık derslerden yaz okulu açılmaz.
(b) Yaz Okulu programlarında açılması öngörülen dersler ve bu dersleri yürütecek öğretim
elemanları, ilgili birim yönetim kurullarınca belirlenir ve en geç bahar yarıyılı bütünleme sınav
sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilan edilir.
(c) Yaz okulunda bir öğretim elemanına 12 kredi-saati aşmamak üzere en fazla üç dersin
sorumluluğu verilebilir.
(ç) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 20 olması
gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 30 da fazla ise Yönetim Kurulu kararı ile bu dersin
paralel şubesi açılabilir. Paralel şubelerdeki öğrenci sayısı 15’den az olamaz. Eğitim-öğretimin
bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğunun ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile tespit
edildiği hallerde öğrenci sayısının en az 15 olması şartı aranmaz.
(d) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı
takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden
alınacak dersin, kredisinin eşit veya fazla olması kaydıyla, öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik
birim ve birim yönetim kurulu tarafından içerik açısından denkliğinin kabul edilmesi gerekir.
Kayıt yaptırma ve ders alma
MADDE 8 – (1) Yaz Okuluna kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır.
(2) Bir Öğrenci yaz okulunda; daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu
dersleri, güz ve bahar yarıyıllarında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri, güz ve bahar
yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde ise bir üst
sınıftan açılan dersleri alabilir.
3) GANO’ ya bakılmaksızın, isterse DD ve DC olan derslerin notlarını yükseltmek için, 12
krediyi geçmemek üzere en fazla dört ders alabilirler. Yaz Okulunda tek ders alınması durumunda,
12 kredi koşulu aranmaz.
(4) Mezun konumunda olan öğrenciler ile GANO’su 3.00-4.00 arasında olanlar, 16 kredi
geçmemek üzere 4+1 ders alabilir.
(5) Yaz okulunda birinci sınıf öğrencisi, üçüncü ve dördüncü sınıftan; ikinci sınıf öğrencisi
dördüncü sınıftan ders alamaz,
(6) GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci, yaz öğretiminde sadece daha önce alıp da başarısız
olduğu ve şartlı geçtiği dersleri alır.
(7) Öğrenciler daha önce CC ve üstü harf notu almış oldukları dersleri yaz okulunda alamazlar.
(8) Yaz Okulunda alınan derslerin notları, genel not ortalamasının hesaplanmasında
değerlendirmeye katılır.
(9) Staj yapan öğrenci staj süresi içinde yaz okulunda ders alamaz.
(10) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, yaz okulundan ders alamaz.
İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.
(11) Öğrencinin yaz okulunda ders alması sırasında, kayıtlı bulunduğu programın
müfredatında yer alan ön şart ve ön şartlı dersler ile ilgili mevzuat hükümleri yaz okulunda da
uygulanır.

(12) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine
getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
(13) Başka Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, bu yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde,
Üniversite bünyesinde açılan yaz okullarında ders alabilir.
Değerlendirme ve başarı
MADDE 9 –(1) Değerlendirmeye ilişkin hususular şunlardır;
(a) Yaz okulunda açılan derslerin değerlendirilmesi ve başarı durumunun tespitinde, İnönü
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(b) Öğrencinin yaz okulunda aldığı not/notlar, not transkriptinde, yaz okulu başlığı altında
açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.
(c) Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu
sonunda mezun olabilir.
(ç) Yaz okulu sonunda, mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu halde, tek
dersten kalan öğrenciler için yaz okulu sonunda tek ders sınavı açılır.
(d) Üniversite kendi öğrencileri dışındaki öğrencilere, yaz okulunun süresini, alıp başardıkları
derslerin adını, birim saati ve başarı notunu gösteren bir belge verir.
(e) Diğer üniversitelerden alınan derslerin değerlendirilmesinde, İnönü Üniversitesi Muafiyet
ve İntibak Yönergesi hükümleri uygulanır.
Kayıt işlemleri
MADDE 10 – (1)Yaz okuluna kayıtlanma, 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.
(2) Yaz okulunda ders alacak öğrenci, kesin kayıt işlemlerini yaz okulu dersleri başlamadan
önce Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yaz Okulu Akademik Takviminde belirlenen tarihler
içerisinde tamamlar.
(3) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme işlemi
yapılmaz.
(4) Öğrenciler bu Yönergenin 8’inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde derslere
kayıt yaptırır.
Diğer yaz okullarından alınan dersler
MADDE 11 – (1) Öğrenciler kapsam ve kredileri aynı veya fazla olmak kaydıyla bu yönergenin
7 ve 8 inci maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde diğer üniversitelerin yaz okullarında ders
alabilirler.
(2) Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu bölüm veya programa yerleştirildiği yıldaki en düşük ÖSYM
yerleştirme taban puanına eşdeğer veya daha yüksek puan ile öğrenci alan üniversitelerin yaz
okullarından, ders alabilir. Öğrenciler ÖSYM yerleştirme puanı düşük olan üniversitelerin yaz
okullarında ders alamaz.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarında alınan derslerin başarı notları, ilgili
bölümün muafiyet ve intibak komisyonunun kararı ve ilgili bölümün bağlı olduğu birimin Yönetim
Kurulunun onayından sonra kayıtlara geçer.
Ücretler
MADDE 12- (1) Ücretlere ilişkin hususular şunlardır;
(a) Yaz okullarına katılacak öğrencilerden toplam iki yüz seksen ders saatine karşılık olmak ve
2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi uyarınca fakülte ve programlar itibarıyla tespit edilen yıllık
öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere bu esas ve usullere göre her yıl Yükseköğretim
Kurulunca belirlenecek miktarda yaz okulu öğrenim ücreti alınır.
(b) Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine
yapılacak ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Yaz
okuluna kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, İnönü Üniversitesi Ön lisans ve
Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim
Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Usul ve Esasları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 14- (1) Üniversite Senatosunun 10.04.2015 tarih ve 2015/4-1 sayılı kararıyla kabul
edilen İnönü Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

