
PĐRĐ REĐS ÜNĐVERSĐTESĐ YAZ ÖĞRETĐMĐ YÖNETMELĐĞĐ 
(Bu Yönetmelik,10.05.2011 tarih ve 2011/03 sayılı Üniversite Akademik Kurulunda/Senatosunda kabul edilerek 01.06.2011 

tarih ve 2011/05 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmıştır.) 

 
BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesinin imkanlarını yaz 

aylarında kullanarak eğitim öğretim verimliliğini artırmak için, lisans programlarında yer alan 
derslerin bir kısmının yaz aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere kayıt olmalarıyla 
ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. 
 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Piri Reis Üniversitesinin fakültelerinde yürütülen 

lisans programlarının yaz öğretimine ilişkin hükümlerini kapsar. 
 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan 

“Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama ve 
Usulleri”nin 4. maddesi (a) bendine dayanarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Akademik Kurul/Senato: Üniversite Akademik Kurulunu/ Senatosunu, 
b) Fakülte: Piri Reis Üniversitesindeki fakülteleri 
c) Mütevelli Heyet: Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
ç) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü, 
d) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini, 
e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu, 
f)  Yaz Öğretimi Koordinatörü: Rektör tarafından atanan öğretim üyesini, 
g) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu: Piri Reis Üniversitesi Yaz Öğretimi 

Koordinasyon Kurulunu, 
 
ifade eder. 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 
Yaz Öğretimi ile Đlgili Genel Esaslar 

 
Yaz Öğretiminin Açılması ve Yönetim 
MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.  
(2) Yaz öğretimi; Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen Yaz Öğretimi 

Koordinatörü ile her fakülte yönetim kurulu tarafından seçilen birer temsilci öğretim 
elemanından oluşan “Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu” tarafından planlanır. 

(3) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu, yaz öğretiminin amacına uygun ve sorunsuz 
yürütülmesi için Üniversite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Koordinatör, bu Kurulun 
başkanıdır. 
 
 
 



Öğretim Esasları 
MADDE 6 – (1) Üniversitenin eğitim programlarında yer alan zorunlu dersler, 

verilmeleri gereken yarıyıllarda açılır ve yaz öğretimine ertelenemez. 
 

Yaz Öğretimi Süresi 
MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi takvimi, Üniversite Akademik Kurulunca/Senatosunca 

belirlenir ve duyurulur. 
(2) Yaz öğretiminin süresi yedi haftadan az, sekiz haftadan fazla olamaz. Bu süreye 

dönem sonu sınavları dahil değildir. Yaz öğretiminde derslerin kredisi ders programlarında 
belirtildiği gibi, haftalık ders saati sayısı ise normal öğrenimdeki haftalık ders saati sayısının 
iki katıdır. 
 

Açılacak Derslerin Tespiti 
MADDE 8 – (1) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden 

hangilerinin yaz öğretiminde açılabileceğinin tespitinde, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, 
öğretim elemanlarının yaz öğretimine katılma istekleri ile ilgili bölüm başkanlığının önerileri 
göz önünde bulundurulur. 

(2) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılmasını talep ettikleri dersler için almak istedikleri 
derse ait ücreti yatırarak ilan edilen tarihlerde ön kayıt için Öğrenci Đşleri Müdürlüğüne 
başvuruda bulunurlar. Bu başvurular dikkate alınarak açılacak derslerle ilgili karar, Yaz 
Öğretimi Koordinasyon Kurulunun görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca verilir. 
Açılan derslere ön kayıt yaptırmış olan öğrencilerin kesin kayıtları, Bölüm Başkanının 
onayından sonra yapılır. Açılmayan derslere ön kayıt yaptırmış olan öğrencilerin ödedikleri 
ücretler iade edilir. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yaz Öğretiminde Derse Yazılma, Başarı ve Değerlendirme ile Ücret 

 
Derse Yazılma 
MADDE 9 – (1) Derse yazılmaya ilişkin esaslar şunlardır: 
(a) Yaz öğretiminde öğrenci en çok on kredilik ders alabilir. 
(b) Yaz öğretiminde açılacak derslere kayıt, isteğe bağlıdır. Öğrenciler; alt 

yarıyıllardan daha önce almadıkları derslerle, alıp da başarılı olamadıkları dersleri alabilir. 
Alınacak ders ön şartlı ise, ön şartın sağlanmış olması gereklidir. 

(c) Đlk iki yarıyıl öğrencileri, üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alamaz. 
Ancak, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre başarısız ve sınamalı öğrenci 
durumunda olanlar, yönetmelikte belirtilen dersleri alabilirler. 

(ç) Bitirme ödevi/projesi, yaz öğretiminde açılmaz. 
(d) Yaz öğretiminde en geç kayıt süresi, derslerin başladığı hafta başıdır. Derslere 

devam zorunludur.  
(e) Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği 

ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, üniversite yönetim kurulunun izin verdiği diğer 
üniversitelerden alabilirler. 

(f) Üniversitesinin yazılı kararıyla gelen diğer üniversitelerin öğrencileri de, Piri Reis 
Üniversitesi Yaz Okulundan ders alabilirler. Bu öğrencilere, yaz öğretimi sonunda başarı 
durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu öğrenciler,  Piri Reis Üniversitesi öğrencilerine 
tanınan öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(g) Yaz dönemi öğretiminde geçen süre, toplam eğitim ve öğretim süresine dahil 
edilmez. 



(h) Yaz dönemi öğretiminden önceki son dönemde Üniversite ile ilişiği kesilmiş veya 
kesilme durumuna gelmiş öğrencilerin yaz dönemi öğretimine kaydı yapılmaz. 

(i) Yaz dönemi öğretiminde, başarı değerlendirmesi, normal yarıyıl öğretimindeki 
gibidir. 

(j) Yaz döneminde, ders ekleme, bırakma ve izinli sayılma işlemleri uygulanmaz. 
Açılan derslerin haftalık ders programında çakışma olması durumunda, dersi çakışan 
öğrencinin açılmış ve çakışmayan başka bir derse geçirilmesi Koordinasyon Kurulunca 
sağlanır. Bu imkan sağlanamaz ise o dersin ücreti iade edilir. Daha önce izinli sayılmış 
öğrenciler, hakları saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz döneminde alamazlar. 

(k) Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesinde dikkate alınacak asgari 
katılımcı öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile 
belirlenir. 
 

Başarı ve Değerlendirme 
MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslerdeki başarı durumu, Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. 
(2) Yaz öğretiminde alınan notlar, dersin bulunduğu yarıyılın genel not ortalaması 

(GNO)'nın hesaplanmasında dikkate alınır. 
(3) Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerin yaz öğretiminden alınan 

derse ait başarı notunun en az (C) olması gerekir. (C)’nin altında olan notlar (F) olarak 
değerlendirilir. 
 

Ücret 
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin ders saati başına ödeyecekleri ücret 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve duyurulur. 
(2) Burs ve indirimler yaz öğretiminde uygulanmaz. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yaz Öğretiminde Ders Veren Öğretim Elemanlarının Ücretleri ve Đzinleri 
 

Ücret ve Đzinler 
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde öğretim elemanları en fazla iki ders verebilir. Yaz 

öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına maaşlarına ek olarak ek ders ücreti ödenir. Ek 
ders ücretinin miktarı her yıl Rektörlüğün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince belirlenir. 

(2) Yaz öğretiminde görev alan öğretim elemanları yıllık izinlerini yaz öğretimi 
dışında kalan haftalarda kullanır. 

 
BEŞĐNCĐ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

Disiplin 
MADDE 13 – (1) Yaz öğretimine ait disiplin işlemleri, 13.01.1985 tarihli ve 18634 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülür. 
 

Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır. 
 
 



Yürürlük 
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür. 


