SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ
Tanım
MADDE 1 – Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde
uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında da değerlendirilmesiyle,
eğitim-öğretim verimliliğini artırmayı amaçlayan ve öğrencilerin daha kısa sürede mezun
olabilmelerine olanak sağlayan, çift anadal ve yandal yapmalarını destekleyen bir eğitimöğretim programıdır.
Amaç
MADDE 2 – Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesinin tüm meslek yüksekokulu,
yüksekokul,

fakülte

ve

enstitülerinde

önlisans,

lisans,

lisansüstü

eğitim

öğretim

bölüm/programlarında ve yabancı diller yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfında;
a) Öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak
Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak,
b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler
için yeni bir fırsat sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek,
c) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ve ancak yaz
aylarında uygun zamanları olan öğretim elemanlarından ders, seminer, kurs ve benzeri
etkinlikler yoluyla yararlanmak,
d) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Selçuk Üniversitesinin eğitim-öğretim
olanaklarından yararlanmalarını sağlamak,
e) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak,
f) Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede kolaylık
sağlamak,
g) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamaktır.
Yaz Okulu İle İlgili Esaslar
Yönetim
MADDE 3 – Yaz Okulu, eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanı olduğu ve
her yıl üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen toplam üç öğretim üyesinden oluşan Yaz
Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilir. Yaz Okulu ile ilgili sorunlar bu Kurul
tarafından çözümlenir.
Derslerin Açılması
MADDE 4 – Selçuk Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan
tüm derslerin, verilmeleri gereken normal eğitim-öğretim (güz ve bahar) yarıyıllarında
açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz okuluna ertelenemez.

MADDE 5 – Yaz Okulunda açılacak lisans ve önlisans dersleri ilgili bölümün, enstitülerde
ana bilim dalının teklifi ve olumlu görüşüne istinaden Fakülte, Enstitü, Konservatuar,
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve ilgili
birimlerde ilan edilerek açılır. Gerekli koşullar oluştuğu takdirde daha önce açılacağı ilan
edilmediği halde, yeterli öğrenci sayısına ulaşmış dersler ilgili kurul kararı ile açılabilir.
Öğrenim Süresi
MADDE 6 –
a) Yaz Okulunun kayıt, öğretim ve sınav tarihleri akademik takvimde Üniversite Senatosu
tarafından belirlenir. Yaz Okulunda eğitim-öğretim süresi yedi (7) haftadır. Bu süreyi izleyen
hafta içinde Yaz Okulu final sınavları yapılır. Yaz Okulunda açılan her ders için, güz veya
bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati sayısı kadar ders yapılır.
b) Yaz Okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
c) Azami kanuni öğrenim süresini izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de Yaz
Okulundan yararlanabilirler.
Öğretim Elemanları
MADDE 7 – Yaz Okulunda ders vermek isteğe bağlıdır. Yaz Okulunda bir öğretim elemanına
12 kredi-saati aşmamak üzere üç (3) dersin sorumluluğu verilebilir.
Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel
Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri uygulanır. Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti ise
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11. maddesi hükümleri ile Bütçe Uygulama
Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde
bulundurularak, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders Alma
MADDE 8 –
a) Bahar yarıyılında ders kaydı yaptırmış olmak şartıyla öğrenciler yaz okulunda ön koşulsuz
ve ön koşulunu sağladığı dersleri (yıllık dersler, bitirme çalışması ve bitirme ödevi hariç)
alabilir.
b) Yaz Okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz Okulunda öğrenciler Selçuk
Üniversitesi içinden ve dışından öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak
kaydıyla en fazla toplam 16 kredi-saati, 24 AKTS’yi aşmamak koşulu ile 4 ders alabilir.
Yaz Okulunda alacağı derslerle mezun olma durumundaki öğrenciler en fazla toplam 20
kredi-saatlik, 30 AKTS’lik 5 ders alabilir. Yaz Okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri
belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz. Yaz Okulunda başarısız olunan dersler ilk
açıldığı yarıyılda tekrarlanır.

c) Öğrenci ders eksiğini tamamlamak üzere başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı
olarak başarılı olduğu ve notu BB den daha düşük bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak
için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Not yükseltme amaçlı alınan derslerden son alınan
not geçerlidir.
d) Yaz Okulunda yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan Selçuk Üniversitesi
öğrencilerinden alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olmak koşuluyla GANO’su en az 3
olanlar üst yarıyıllardan güz dönemi derslerinden en fazla 2 (iki) ve bahar dönemi
derslerinden en fazla 2 (iki) ders alabilir. Ancak, sadece bir üst sınıftan ders alınabilir.
e) Yaz Okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Ön
kayıt ve kesin kayıt işlemleri Yaz Okulu dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosu
tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak ilgili birimler tarafından yürütülür.
f) Yaz Okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
Diğer Bölümler/Programlar veya Üniversitelerden Ders Alma
MADDE 9 –
a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu Bölümde/Programda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu
dersi, Selçuk Üniversitesi içinde başka bir Bölümden/Programdan alabilir. Bunun için diğer
bir Bölümden/Programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili
Bölüm/Program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir. Fakülte
öğrencileri Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’ndan ders alamaz. Ancak Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokulu öğrencileri Fakültelerden ders alabilir.
b) Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri öğrenim süreleri boyunca Selçuk Üniversitesinde
açılmamış olmak ve toplamda en fazla 16 kredi-saat veya 24 AKTS sınırını aşmamak
koşuluyla diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler.
Selçuk Üniversitesi dışındaki bir üniversitede açılan yaz okulu dersini, dili aynı veya farklı,
kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak kaydı ile Bölüm Kurulunun olumlu görüşü
ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alabilirler. Ancak Selçuk Üniversitesinde İngilizce olan
bir ders farklı bir dilde alınamaz. Ders alınacak olan Selçuk Üniversitesi dışındaki
üniversitenin programının YGS-LYS yerleştirme taban puanının, öğrencinin Selçuk
Üniversitesinde yerleştiği programın taban puanından daha yüksek olması gerekir. Diğer
üniversitelerden alınan derslerden CC’nin altındaki notlar Selçuk Üniversitesinde kabul
edilmez. Başarısız olunan derslerin öğrenci not durum belgelerine işlenmesi Selçuk
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Selçuk Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

c) Başka Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin, Selçuk Üniversitesi'nin Yaz Okulu uygulayan
bölümlerinde/programlarında açılan derslere kayıt yaptırmaları mümkündür.
d) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı en az 15 olmak zorundadır.
e) Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar ders saati içerisinde gerçekleştirilir.
Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.
Final sınavlarından sonra, yaz okulu bütünleme sınavı yapılır. Mezuniyeti için tek dersi kalan
öğrenciler Yönetmelik hükümleri kapsamında tek ders sınavına girebilirler.
f) Yatay ve dikey geçişle gelen ve intibakları yapılan öğrenciler de Yaz Okulundan ders
alabilir.

Derslere Devam
MADDE 10 – Öğrenciler, daha önce aldıkları derste devam şartını sağlamış olsalar dahi, Yaz
Okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci
final sınavına giremez. Yaz Okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal eğitimöğretim dönemleri için geçerli değildir.
MADDE 11 –Yaz okuluna devam eden öğrenciler aynı anda staj yapamaz.
Başarı ve Mezuniyet
MADDE 12 –
a) Öğrencilerin her Yaz Okulunda aldığı notlar Yaz Okulu ifadesini belirtecek ve ayrı bir
bölümde olacak şekilde not durum belgesinde gösterilir.
b) Yaz Okulundan alınan derslerin ders geçme notu öğrencilerin GANO’sunun
hesaplanmasında güz ve bahar yarıyılındaki dersler gibi dikkate alınır. Yaz Okulunda alınan
dersler bunu takip eden güz yarıyılı başında ağırlıklı genel not ortalamasında dikkate alınır.
c) Yaz Okulunda eğitim-öğretim, sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri ile başarı
durumunun tespiti yürürlükteki Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ile Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
d) Yaz Okulu sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere diplomaları verilir. Bu
öğrencilerin mezuniyeti, bahar yarıyılı belirtilmek suretiyle yapılır.
e) Başka üniversitelerden, Selçuk Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz
Okulunun süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir
belge verilir. Bu belge yetkililer tarafından imzalanıp, mühürlendikten sonrası ve bir kopyası
ilgili birimin arşivinde muhafaza edilir.
Yaz Okulu Ücreti
MADDE 13 – Yaz Okulunda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenciler, buna ilişkin
(mevzuatta belirlenen miktarı aşmamak üzere) her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca
belirlenen kredi saat başına katkı payını öder.

Diğer Hükümler
MADDE 14 – Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – Bu Yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
 Selçuk Üniversitesi Senatosunun 31.05.2016 tarih ve 2016-93 sayılı kararı ile kabul
edilmiştir.
 Selçuk Üniversitesi Senatosunun 21.05.2015 tarih ve 2015-87 sayılı kararı ile kabul
edilen “Yaz Okulu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI
1. Yaz okulunda açılabilecek dersler ile bu dersleri yürütecek ders
kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve
kurullarınca belirlenir.

sorumluları; bölüm
Enstitülerin ilgili

2. Yaz okulunda açılabilecek dersler; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlangıcında belirlenip ilgili
Fakülte
Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü
Müdürlüğü
tarafından
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Web Sayfasında ilan edilir ve otomasyon sistemi
üzerinde (Ders Açma Modülünde “Ders Yaz Okulunda Açılacak” seçeneği işaretlenerek)
aktifleştirilerek Üniversite içi ve dışı tüm öğrencilerin ön kayıt yapmaları için ders seçimine açılır.
Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüğü açılabilecek dersleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
3. Selçuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrencileri otomasyon sistemi
üzerinden en fazla 4 (dört) ders 16 Kredi saat olmak üzere 24 (yirmidört) AKTS kredisi kadar derse
ön kayıt yaptırabilir. Yaz okulundan alacağı derslerle mezun olma durumundaki öğrenciler ise en
fazla 5 (beş) ders 20 Kredi saat olmak üzere 30 (otuz) AKTS kredisi kadar derse ön kayıt
yaptırabilir. Mezun olma durumundaki öğrenci otomasyon sisteminde en fazla 4 derse ön kayıt
yapabilecek, 5. derse ise yaz okulu danışmanı aracılığı ile ön kayıt yapabilecektir.
4. Ön kayıt sonucunda açılan dersler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Web Sayfasında
ilan edilir. Ön kayıt yaptıran üniversitemiz öğrencilerinin yatıracakları yaz okulu ders ücreti
borçlandırmaları otomasyon sistemi üzerinden Banka Sistemine yüklenir ve akademik takvimde
belirlenen tarihlerde yaz okulu ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları kesinleşir.
5. Diğer üniversitelerden Selçuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm veya
programları ile Enstitü Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler ön kayıt ekranından kayıt
yaptırdıktan sonra; açılması kesinleşen derslere kesin kayıt sırasında Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrenci numarası verilir ve otomasyon sistemi
üzerinden FORM-4 Belgesinde eşdeğerliği kabul edilen ve FORM -3 Belgesindeki kayıt olmak
istediği dersler için ders ücreti borçlandırması yapılır. Öğrenci açılan derslere ilgili birim için
belirlenen yaz okulu ücretini öğrenci numarası ile Vakıfbank ödeme kanalları üzerinden harç
ödemeleri bölümünden yatırdığında kaydı kesinleşir.
6. Üniversite içinden diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm veya programları ile Enstitü
Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü
Öğrenci İşleri tarafından mevcut öğrenci numaraları ile otomasyon sistemi üzerinden FORM-1
Belgesinde eşdeğerliği kabul edilen ve FORM-3 Belgesindeki kayıt olmak istediği dersler için ders
ücreti borçlandırması yapılır. Öğrenci açılan derslere ilgili birim için belirlenen yaz okulu ücretini
öğrenci numarası ile Vakıfbank ödeme kanalları üzerinden harç ödemeleri bölümünden yatırdığında
kaydı kesinleşir.
7. Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, Selçuk
Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesine göre Yaz okulu kayıt süresi sonunda açılmayan
derslerde kayıtlı bulunan öğrenciler dilekçe ile ilgili birime başvurmaları halinde, açılmayan ders
veya derslerinin kredisini aşmamak şartı ile açılan ders veya derslere kayıt süresini takip eden ilk 2
(iki) iş günü içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenci açılmayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak
istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye yaz okulu sonunda iade
edilir. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti geri iade edilmez.

8. Üniversitemiz öğrencileri Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen
sınırlar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerdeki yaz okulu/dönemi/yarıyılı’ndan açılan
dersleri alabilirler. Ancak bu derslerin üniversitemiz birimlerinde açılmamış olması ve FORM-2’de
belirtilen alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı
tarafından onaylanmış olması gerekir.
9. Diğer üniversitelerden ders alacak olan Üniversitemiz öğrencileri için Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu
Yönergesinin 9/b maddesi hükmü uygulanır.
10. Bahar yarıyılında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. Ancak, önceki
yıllarda Bahar yarıyılı derslerini tamamlayanlar Güz yarıyılı ders kaydı olmak şartıyla yaz okulundan
ders alabilirler.
11. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri alamazlar. Başarısız
olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır.
12. Yaz okulundan ders alan öğrencilerin okumadığı dönemlerden ders almış olması, o dönemi okumuş
sayılma hakkını vermez.
13. Yaz okulunda alınan dersler sadece Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına etki eder. Dönem ortalamasını
etkilemez. Öğrenci dönem ortalamaları ile ilgili oluşan hiçbir haktan yararlanamaz. Öğrencinin
kayıtlı olduğu birim, diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü yaz okulundan aldıkları
dersleri intibak yaparak onaylar. Yaz okulundan alınarak başarılı olunan tüm dersler otomasyon
sistemine “Yaz Okulunda Başarılmıştır” şeklinde işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu intibak
komisyonları tarafından denetlenir.
14. Yaz okulu ücretleri üniversitemiz öğrencileri için Normal Öğretim ve İkinci Öğretim ayrımı
yapılmadan belirlenir. Mavi kartlı öğrenciler Normal Öğretim ücreti öderler. Üniversitemiz dışından
gelen öğrenciler belirlenen ücretin iki (2) katını ve üniversitemize kayıtlı yabancı öğrenciler ile
üniversite dışından gelen yabancı öğrenciler üç (3) katını öder. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları
adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören
öğrenciler ile lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmaz.
Üniversitemize kayıtlı şehit ve gazi çocukları ücret ödemezler. Üniversitemize kayıtlı engelli
öğrenciler özür oranları kadar indirimli ücret öder.
15. Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esaslarında yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlarla
ilgili sorunlar Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından çözümlenir.

 Selçuk Üniversitesi Senatosunun 31.05.2016 tarih ve 2016-94 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 Selçuk Üniversitesi Yönetim Kurulunun 03.06.2015 tarih ve 2015-14-14 sayılı kararıyla kabul
edilen “Yaz Okulu Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

FORM16:Yaz Okulu Dışardan Ders Alma

Konu: Yaz Okulunda Ders Alma

Tarih :

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Öğrenci No

Cep Tel No

Bölümü

NÖ / İÖ ?

….…-….… Öğretim yılı …………… yarıyılında Bölümümüzde açılmayan Tablo 1’deki
ders(ler)i Yaz Okulunda almak istiyorum. Üniversitemizin Yaz Okulu ders alma uygulama esaslarını
okudum ve orada belirtilen hususları kabul ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
İmza :

Tablo 1. S.Ü. Mühendislik Fakültesinde Almak istediğim dersler
Dersin Kodu

Kredi-saat
AKTS Verildiği Üniversite/Bölüm
(T+U+L)

Dersin Adı

Tablo 2. Üniversite dışından almak istediğim dersler
Dersin Kodu

Kredi-saat
(T+U+L)

Dersin Adı

AKTS Verildiği Üniversite/Bölüm

Selçuk Üniversitesi Değerlendirme Komisyonu Onayı
Bölümdeki
Ders Sorumlusu

Danışman

Bölüm Başkanı

Dekanlık

FORM16:Yaz Okulu Dışardan Ders Alma

