BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
(Başkent Üniversitesi Senatosunun 08.06.2016 tarih ve 835-205 sayılı kararı ile
Yürürlüğe girmiştir.)

Kapsam ve Dayanak
Madde 1- Bu Yönerge; Başkent Üniversitesi’nin Önlisans, Lisans, Lisansüstü ve
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Bölümü programlarında yer alan derslerin, yaz
aylarında açılabilmesi ve öğrencilerin bu derslere kayıt olmaları ile ilgili ilke ve esasları kapsar.
Yönerge, Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13
üncü ve Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci
maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Madde 2 - Bir eğitim-öğretim yılının Akademik takvimdeki Bahar Yarıyılı
bitiminden, izleyen akademik yılın başına kadar olan süre içinde açılan dersler, yaz öğretimi
dersleri olarak tanımlanır. Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri Senatoca tespit edilir.
Madde 3- Yaz öğretiminde açılan tüm dersler ile ilgili işlemler, Başkent Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ya da Başkent Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun bir biçimde yapılır. İngilizce
Hazırlık Sınıfı için bu işlemlerde Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü EğitimÖğretim ve Sınav Yönergesi uygulanır.
Dersler
Madde 4- Yaz öğretiminin süresi en az a l t ı haftadır. Bölümlerce veya anabilim
dallarınca açılacak İngilizce dersleri için bu süre 4’er haftalık iki devre halinde planlanabilir.
Açılan derslerin haftalık ders saatleri, ders programındaki sürelerinin en az iki katıdır. Bir
öğretim elemanı, yaz öğretiminde en fazla iki ders üstlenebilir.
Madde 5- Bir öğrenci yaz öğretiminde açılacak en fazla 10 kredilik veya 20 AKTS
kredilik derse kayıt olabilir. Yaz öğretimi derslerine devam zorunludur. Stajlar ve bitirme
projeleri dışındaki dersler fiilen işlenir.
Madde 6- Yaz öğretiminde açılacak derslere kayı t isteğe bağlıdır. Açılan derslere
isteyen her öğrenci kayıt yaptırabilir ancak Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince yaz öğretiminde öğrencinin daha
önce almadığı bir dersi alabilmesi için genel not ortalamasının en az 1.80 olması
gerekmektedir. Uzatmalı öğrenciler, staj dersleri ve ertelenmiş dersler için bu kısıtlama
uygulanmaz. Askıda öğrenci statüsünde olanlar, ancak kayıtlı öğrenci statüsü kazandıktan sonra
Yaz Okulunda ders kaydı yaptırılabilirler.
Madde 7- Bir eğitim-öğretim biriminde açılan yaz öğretimi derslerine, ilgili yönetim
kurulunun eşdeğerlik konusundaki olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler
de kayıt olabilir.
Madde 8- Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerden hangilerinin
izleyen yaz öğretiminde açılabileceği, ilgili bölüm veya anabilim dalı başkanlığının önerisine
dayanılarak, ilgili yönetim kurulu tarafından karar a bağlanır. Yaz öğretiminde açılabilir
nitelikte bulunan dersler, bahar yarıyılı başarı notlarının ilanını izleyen haftanı n başında
öğrencilere duyurularak, bu dersler arasından uygun gördüklerine kayıt yaptırmaları istenir.
Kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az 5 olan dersler yaz öğretiminde açılır ve dersi yürütecek
öğretim elemanı da belirtilerek rektörlüğe bildirilir. Kayıt sayısı 5’in altında olan dersler, bölüm
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veya Anabilim dalı başkanlığının önerisi, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü veya Yüksekokul
Müdürlüğünün uygun görüşü ve Rektörlüğün onayı ile yaz öğretiminde açılabilir.
Bölüm başkanlığının uygun gördüğü stajlar ve projelerin yaz öğretiminde ders olarak
açılabilmesi için başvuru sayısı aranmaz.
İngilizce Hazırlık Bölümü
Madde 9- Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Bölümünce yürütülen dil
eğitim programı için açılacak yaz öğretimi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün teklifi ve
Rektörlüğün onayıyla açılır. Yaz öğretimi, Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık
Bölümü Yaz Öğretimi Uygulama Esaslarına göre yürütülür.
Not Ortalamaları ve Derslerde Başarı
Madde 10 - Öğrencilerin yaz öğretiminde kayıt oldukları derslerdeki başarı notları,
not durum belgesinde, “yaz öğretimi” olarak gösterilir ve izleyen güz yarıyılı başı itibariyle
öğrencinin genel not ortalamasın a yansıtılır. Yaz öğretiminde alınan tüm dersler ve alınan
notlar, izleyen güz dönemi sonu itibariyle, not durum belgesine, o güz döneminde alınmış ders
olarak transfer edilir ve yarıyıl ortalamasına katılır. Yaz öğretiminde alınan derslerden biri veya
birkaçı, izleyen güz döneminde açıldığı takdirde, öğrenci bu dersi mevzuata uygun biçimde
yeniden alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olacağından, yaz öğretimi notu transfer
edilmez.
Mezun olabilmek için yalnızca yaz öğretiminde aldıkları derslerden başarılı olmaları
yeterli bulunan öğrenciler, yaz öğretiminde bu derslerin tümünden F1, F2 veya Z notu dışında
bir not almaları halinde, yönetmeliğin 27 nci ve 28 inci maddelerinde belirtilen koşullar
çerçevesinde, izleyen güz dönemine not transferi yapılmaksızın veya not ortalaması
hesaplaması için güz dönemi sonu beklenmeksizin mezun olabilirler.
Diğer Hükümler
Madde 11- Kayıt yaptıran öğrenci sayısının öngörülenden az olması nedeniyle
açılamayan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ödedikleri ücretler iade edilir.
Madde 12- Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda Başkent Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Başkent Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 13- Bu yönerge 2015-2016 akademik yılından itibaren uygulanır.
Madde 14- Bu yönergeyi Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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