BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ
Kabul eden makam, tarih ve sayı
Ek ve değişiklikler
Ek ve değişiklik kontrol tarihi

: Senato, 17.05.2018 / 4
: Senato, ………..2018 /…
: 19.06.2018

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı Beykoz Üniversitesi’nde uygulanan Yaz Öğretimine ilişkin
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge Beykoz Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin, diğer yükseköğretim
kurumlarına kayıtlı öğrencilerin ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayıp Beykoz
Üniversitesi tarafından açılan derslere kayıt olmak isteyen kişilerin katılabileceği ve yaz aylarında
açılan eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu’nun
ilgili mevzuatı ile Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Beykoz
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ve Beykoz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen
a) AKTS; Avrupa Kredi Transfer Sistemini
b) EÖBS; Beykoz Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemini,
c) İlgili Birim; Beykoz Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarını,
ç) İlgili Kurul; Beykoz Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek
yüksekokulu kurullarını,
d) İlgili Yönetim Kurulu; Beykoz Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve
meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,
e) Mütevelli Heyet; Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,
f) Öğrenci İşleri Müdürlüğü; Beykoz Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nü,
h) Üniversite Yönetim Kurulu; Beykoz Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
ı) Mali İşler Müdürlüğü; Beykoz Üniversitesi Mali İşler Müdürlüğü’nü,
i) Akademik Takvim; Beykoz Üniversitesi Akademik Takvimi’ni
j) Rektör; Beykoz Üniversitesi Rektörü’nü,
k) Senato; Beykoz Üniversitesi Senatosu’nu,
l) YÖK; Yükseköğretim Kurulu’nu
m) Üniversite; Beykoz Üniversitesi’ni
ifade eder.

Yaz Öğretiminin Tanımı ve Amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde
uygulanan ek bir eğitim-öğretim programıdır.
(2) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
 Beykoz Üniversite’sinin eğitim-öğretim olanakları değerlendirilerek eğitim-öğretim
kapasitesinin verimli kullanılmasını sağlamak
 Çeşitli sebeplerle bazı dersleri alamayan, daha önce aldıkları derslerden başarısız olan,
not yükseltmek isteyen ve mezuniyet süresini uzatmak istemeyen öğrencilere olanak
sağlamak
 Beykoz Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumları öğrencileri ile herhangi bir
yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişilere Beykoz Üniversitesi’nin eğitimöğretim olanaklarından yaralanma olanağı sağlamak.
Öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin süresi yarıyıl sonu sınavları hariç en az 7 haftadır. Yaz
öğretiminde açılan her dersin toplam ders saati sayısı normal yarıyıldaki kadardır.
(2) Yaz öğretimi azami eğitim-öğretim süresine sayılmaz.
Derslerin Açılması ve Ders Kayıtları ile İlgili Hususlar
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, ders programları, sınavlar ve
diğer hususlar, Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Beykoz
Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Beykoz
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine, Beykoz Üniversitesi’nin
ilgili yönetmelik ve yönergelerine, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarına ve
Akademik Takvime göre yürütülür.
(2) Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak Yaz öğretiminde açılacak dersler,
öğrencilerin başvurularına göre İlgili Yönetim Kurulları’nın önerisi ve Üniversite Yönetim
Kurulu’nun kararı ile belirlenir.
(3) Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesinde dikkate alınacak asgari öğrenci sayısı
8’dir. Bu sayı yaz öğretiminde açılacak dersler ile mezun olabilecek olan öğrenciler dikkate
alınarak İlgili Yönetim Kurullarının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile ders
bazında azaltılabilir.
(4) Öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 15 AKTS’lik ders alabilir. Mezun olma durumundaki
öğrenciler İlgili Yönetim Kurulları’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile 6
AKTS’ye kadar ilave ders alabilirler.
(5) Örgün eğitim programında okuyan öğrenciler, örgün eğitim ücretlerini ödemeleri koşuluyla,
yaz öğretiminde YÖK’ün onayıyla açılan uzaktan eğitim derslerini dördüncü fıkrada belirtilen
koşullar dâhilinde alabilirler.
(6) Uzaktan eğitim öğrencileri, örgün eğitim ücretlerini ödemeleri koşuluyla, yaz öğretiminde
açılan örgün eğitim derslerini dördüncü fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde alabilirler.
(7) Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan
derslerin yerine, açılması kesinleşen derslere kayıt oldukları derslerin toplam kredisini
aşmamak koşuluyla kayıt olabilirler.
(8) Yabancı diller bölümünde zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nı başarı ile tamamlayan
öğrenciler ile isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı’na katılan öğrenciler, istedikleri takdirde,
kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programının ilk yılı derslerinden önkoşulu olmayanlarına yaz
öğretiminde kayıt olabilirler.
(9) Yaz öğretimince ders alacak öğrenciler EÖBS’den ders seçip Mali İşler Müdürlüğü’ne
ödemelerini yaparak kayıt işlemlerini tamamlarlar.

(10) Daha önce herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş öğrenciler yaz öğretimine kayıt
yaptıramazlar.
(11) Yaz öğretiminde yedinci fıkra hükmü dışında ders ekleme-bırakma yapılamaz.
(12) Yaz öğretiminde dersten çekilme yapılamaz.
İngilizce Hazırlık Programı Yaz Öğretimi
MADDE 8 – (1) İngilizce hazırlık programı öğrencileri, diledikleri takdirde yaz öğretimine
kayıt yaptırabilirler. Yaz öğretiminin açılabilmesi için en az 15 öğrenci yaz öğretimine kayıt
yaptırmış olmalıdır. Yaz öğretimi İngilizce Hazırlık programında yaklaşık olarak 7 hafta sürer.
Yaz öğretimi sonunda yaz öğretimine katılan öğrencilere yönelik bir BEUPT sınavı uygulanır.
Bu sınava devamsızlıktan dolayı kalmış olup Haziran ayında yapılan BEUPT sınavına girme
hakkını kaybetmiş olan öğrenciler de girebilecektir. Bu sınav, her akademik yılın başında
düzenli olarak yapılan BEUPT’ e girme hakkına engel teşkil etmez.
(2) Yaz öğretiminde İngilizce hazırlık programına ilişkin diğer hususlar “İngilizce Hazırlık
Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yürütülür.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Yaz Öğretimi Dersi Alacak Öğrenciler
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde başvuru yaptığı dersin açılamaması halinde almak
istedikleri dersi, AKTS kredileri aynı ya da daha fazla olmak, ders içerikleri eşdeğer olmak ve
azami kredileri aşmamak koşuluyla ilgili akademik birim kurullarının kararı ile diğer
yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Beykoz Üniversitesi Yaz Öğretimine Kayıt
Yaptıracak Öğrenciler
MADDE 10 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri öğrencilik durumlarını
belgelemeleri ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşuluyla özel öğrenci olarak yaz
öğretiminde ders alabilirler. Bu öğrencilere yaz öğretiminde aldıkları derslerin adını, kredisini
ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Herhangi Bir Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Yaz Öğretiminde
Ders Alması
MADDE 11 – (1) En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı
olmayan kişiler Misafir Öğrenci olarak yaz öğretiminde ders alabilirler. Bu öğrencilere
öğretiminde aldıkları derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Derslere Devam
MADDE 12 – (1) Yaz öğretimine kayıtlı tüm öğrencilerin derslere devamları ve derslerin ara
sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeleri konusunda Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
Başarı Değerlendirmesi
MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu transkriptlerde Yaz EğitimÖğretimi adı altında açılan bölümde gösterilir.
(2) Öğrenciler, isterlerse başarılı oldukları dersleri, not ortalamalarını yükseltmek için tekrar
alabilirler. Alınan dersin/derslerin başarı notlarından yüksek olanı transkriptlerine işlenir.

(3) Yaz öğretiminde bütünleme sınavı yapılmaz.
(4) Yarıyıl sonu sınavlarına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi
en geç sınavların bitimini takip eden üç gün içinde bağlı bulunduğu akademik birimin dekanlık
veya müdürlüğüne dilekçe ekinde verir. İlgili Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren
ve mazereti haklı ve geçerli nedenlere dayanan öğrencilere, ilgili ders için mazeret sınav hakkı
tanıyabilir. Mazeret sınavları İlgili Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihlerde yapılır.
Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir.
(5) Yaz öğretimince açılan derslerin değerlendirilmesi Beykoz Üniversitesi Lisans-Önlisans
Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
hükümlerine göre yapılır.
Ücretler
MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi ders ücretleri kredi bazında belirlenir. Kredi bazında ücretler
Mütevelli Heyet tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen ücretlerdir.
(2) Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dâhil, ücretlidir.
(3) Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, açılmayan derslerin ücreti iade edilir. Açılan
derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ödemiş oldukları ücret, devam şartına bakılmaksızın iade
edilmez.
Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Beykoz Üniversitesi LisansÖnlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri, Beykoz Üniversitesi’nin
ilgili yönetmelik ve yönergeleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 10- (1) 04/05/2017 tarihli ve 2017/6 sayılı senato kararıyla kabul edilen Meslek
Yüksekokulu Yaz Okulu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16– (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Beykoz Üniversitesi Rektörü yürütür.

