YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz oKULLARI
PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS vE USULLERi

nininci sOLiiNr
Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

Amag ve Kapsam
Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim kurumlarrnda yaz okullarrnrn
agtlmasr, dlrencilerden ahnacak dlretim iicretleri, bu programlarda fiilen ders veren dlretim
elemanlanna tldenecek ek ders ve srnav iicretleriyle anrlan programlarda uygulanacak diler
hususlarr belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Esas ve Usuller, 2547 sayfi Yiiksekdlretim Kanununun ek 26 ncr

maddesine dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 3

-

Bu Esas ve Usullerde gegen;

Yiiksek6fretim Kurumu: Universite veya Yiiksek Teknoloji Enstitiisiinii,
Yaz Okulu : Yiiksekd'lretim kurumlannda giiz ve bahar yanyrllan drgrnda yaz tatili
ddneminde agrlan elitim-dfretim programlnl
Ifade eder.

ixixcisdI,tiM
Yiiksekdlretim Kurumlarrnda Yiiriitiilecek Yaz Okulu Programlarrnda
Uygulanacak Esas ve Usuller
Esas ve Usuller

Madde

4-

Yiiksekdlretim kurumlan tarafindan yiiriittilecek yaz okullarrnda

uygulanacak esas ve usuller a;alrda belirtilmigtir.

a) Yiiksekdlretim kurumlarrnda yaz okulu agrlabilmesi iqin Yiiksekdlretim Kurulundan
uygun giiriig ahnmasr zorunludur.

b) Yiiksekdlretim kurumlartntn agmtq olduklarr yaz okullarrna katrlacak dlrencilerden,
toplam ikiyiizseksen ders saatine karqrhk olmak ve 2547 salll Kanunun 46 ncr maddesi uyannca
fakiilte ve programlar itibanyla tespit edilen yrlhk dlrenci katkr payrnrn iki katrnr agmamak
iizere bu Esas ve Usullere gtire her yrl Yiiksektilretim Kurulunca belirlenecek miktarda yaz
okulu dlretim iicreti almrr.
c) ikinci dlretime kayrtl olup, yaz okuluna katllacak dlrencilerden ahnacak yaz okulu
azami ders saati iicreti, aynr fakiilte ve program adrna gdre normal orgiin iilretimde kayrth
dlrenciler igin belirlenen yaz okulu azami ders saati iicretinin iki katrnr gegemez.

d) Yabancr dille elitim yapan yiiksekdlretim kurumlannda (yabancr dille elitim yapan
elitim faktilteleri harig) normal drgiin dgretime kayrth olan dlrencilerden fakiilte ve program
adrna gdre belirlenen azami ders saati iicretinin en fazla iki katrna kadar ders saati iicreti ahnrr.
Aynt yiiksekdlretim kurumlannda, ikinci dlretime kayrth olan dlrencilerden ahnacak ders saati
iicreti ise normal drgiin tigretime kayrth dlrenciler igin yukarrda belirtildili gekilde tespit
edilecek ders saati iicretinin iki katrnr gegemez.
e) Normal drgiin dgretime kayrth yabancr uyruklu iifrencilerden, miitekabiliyet esasrna

balh olarak iiniversiteler arasnda yaprlacak iqbirlili protokol0 hiikiimleri sakh

kalmak
kaydtyla, kayrth oldulu fakiilte ve program adrna g6re belirlenen ders saati iicretinin tig katr
(yabancr dille elitim yapan yiiksekd[retim kurumlannda altr katr) ders saati iicreti YTL. olarak
ahnabilir.

Ikinci dlretime kayrth yabancr uyruklu dlrencilerden ise kayrth oldulu faktilte ve
program igin bu Esas ve Usuller ekli Cetvelde beli(ilen ders saati iicretinin altl katl (yabancl
dille elitim yapan yiiksektilretim kurumlarrnda on iki katr) ders saati iicreti YTL. olanak
aLnabilir.

f)

Yiiksekdlretim kurumlarr ydnetim kurulu; Yiiksektilretim Kurulunca fakiilte ve

program adrna gdre belirlenen ders saati ba$lna licretten daha az ticret ahnmasrna, baganh veya
gelir diizeyi diigtik dlrencilerden ise bu iicretin hig almmamasrna veya belirlenen miktardan
daha az dlretim ticreti almmasrna karar verebilir.

g) Bakanhklar ve kamu kuruluglan adrna mecburi hizmet kargrhlr ii$renim gOren
dlrenciler, Tiirk Cumhuriyetleri ile Tiirk ve Akaba Topluluklarr dlrencilerinden Devlet (Milli
Elitim Bakanhlr) burslusu olarak y0ksekdlrenim gdren dlrenciler ile normal tirg n 0lretimde
ve ikinci dlretimde lisansiistii iigretim yapan araftlrma giirevlilerinden yaz okulu itlretim iicreti
allnmaz.

h) Yaz okulu dlretim ticretini tespitinde, normal stiresi iginde mezun olamayan
dlrenciler veya lisans diizeyinde ikinci bir yiiksekOlretim yapan dlrencilerden dlrenci katkr
payt miktarlannrn zamh olarak ahnabilece!ine iliqkin mevzuat hiiktimleri dikkate ahnmaz.

r) Yaz okulu dgretim licretleri, olrenciler tarafrndan pegin olarak yiiksekdlretim
kurumlart adrna kamu bankalarrndan birinde agrlacak hesaba yatrrrlrr. Bu miktarlar, Rektdrliikge
en geg onbeg giin iginde ilgili Yiiksekdlretim kurumu biitgesine 6z gelir olarak kaydedilerek
Strateji Geligtirme Dairesi Bagkanhlrnrn hesabrna yatlnhr ve Maliye Bakanhlrnca bu
ddeneklerin kullanrlmasrna iliqkin olarak belirlenen esas ve usuller gergevesinde kullanrlrr.
i)

Stratej i Geliqtirme Dairesi Bagkanhlr hesabrna yatrnlan yukanda belirtilen tutarlann;

l-

En fazla

%;o

70'i yaz okulunda ders vermekle gdrevlendirilen iilretim

elemanlanna ders ve srnav iicreti olarak ddenebilir.

2-

Kalan krsmr, yiiksekolretim kurumlannrn ba$ta elektrik, su, yakacak giderleri
olmak iizere mal ve hizmet ahmlarrnda kullanrlrr. S0z konusu 6dene!in harcanmayan krsmr, mal
ve hizmet ahmlarrnda kullanrlmak iizere ertesi yrhn biitgesine ddenek kaydedilir.

j)

Olretim elemanlarrna ek ders ve srnav iicreti olarak tidenebilecek miktarrn toplamr,
kaydolunan ddenelin o/o 70'ini gegemeyecelinden dgretim elemanlanna, kurum biitgesi, ddner
serrnaye, bilimsel aragtrrma projesi ve sair kaynaklardan ayrrca ders ve srnav ticreti ddenemez;
herhangi bir iideme yaprlamaz.

k) 2914 sayrh Yiiksekiilretim Personel Kanununun l1 inci maddesi hiikmii dikkate
alnarak yaz okulunda ders vermekle gdrevlendirilen ve bu gdrevi fiilen yerine getiren tigretim
elemanlanna ddenecek ders ve srnav iicretleri; dlretim elemanlannln unvanl, verdikleri dersin
kredisi, saati ve yabancr dilde elitim yaprhp yaprlmadrlr ile derse kaydolan Olrenci sayrsr gibi
hususlar dikkate ahnarak yiiksekdlretim kurumlarr ydnetim kurulu tarafindan belirlenir. Ancak,
dlretim elemanlanna Odenecek ders saati iicreti; anrlan maddenin dtirdtinc0 fikrasnda akademik
unvanlar itibanyla 0ngdriilen ek ders iicretlerinin beg katrnr, slnav iicreti de aynr maddede
dngdriilen slnav iicretinin tig katlnr gegemez. Bu hesaplamada sdz konusu maddenin son
ftkrasrndaki miifredat programlarr uyannca normal gahgma giinlerinde gahfma saatinin
bitiminden ve saat 17.00'den sonra baqlayan gece dlretimi ile hafta tatili, yan yi veya yaz
tatillerinde yaprlan dlretimde ek ders iicretinin %o 60 z.amh ddenmesine iligkin hiikiim dikkate
alnmaz.

l) Yaz okullarrnda ders vermekle gdrevlendirilen dlretim elemanlan igin haftahk
zorunlu ders yiikii aranmaz.
m) Olretim elemanlannrn unvanlan itibarryla haftada verebilecekleri iicretli azami ders
saati;2547 sayrh Kanunun 36 ncr maddesinde iingdriilen haftahk zorunlu ders saati ile 2914
sayrh Kanunun 1l inci maddesinde belirlenen 6denebilecek ek ders saatinin toplamrnr (6!retim
iiyeleri igin 30, ttgretim gdrevlileri ve okutmanlar igin 32 saati) geqemez.
n) Teorik derslerle geqitli uygulama ve faaliyetlerin ne dlgtide ders saatinden sayrlacalr
hususunda,2914 sayrh Kanunun I l inci maddesine istinaden Yiiksekdlretim Kurulu Bagkanhlr
tarafindan belirlenen esaslar uygulanrr,
o) Olretim iiyesi, 6lretim gdrevlisi ve okutmanlar drgrndaki dlretim elemanlan (6gretim
yardrmcrlan srnrfrnda bulunanlar), yaz okullannda ders vermek iizere gdrevlendirilemez ve
bunlara ders iicreti ddenemez.

ii) YUksektilretim kurumlarrnca dlrencilerden

para tahsil etmeksizin yaz okulu agtlmasr
halinde,2547 sayrh Kanunun ek 26 ncr maddesi hiikiimleri ile sdz konusu maddeye dayanrlarak

hazrrlanan bu Esas ve Usullerde belirtilen hiikiimler uygulanmaz. Bu durumd4 dlretim
elemanlarrna 2914 sayfi Kanunun l1 inci maddesinin ikinci frkrasrnda belirtilen esaslar
dahilinde, normal drgiin dlretim-ikinci dgretim aylnmr yaprlmakstztn ve mecburi ders yiikii
aranmakszrn aynr maddenin son fikrasrna g0re %o 60 zamh olarak ek ders iicreti ve anrlan
maddenin iigiincii frkrasrndaki gartlar dikkate ahnmak suretiyle srnav 0creti 6denir.

p) Yaz okullarrna iliqkin yukarrda belirtilmeyen diler hususlarda 2547 ve 2914 sayir
Kanunlann ilgili hiikiimlerine giire iglem yaprlrr.

iiciixci.rnolUn
Son

Hiikiimler

Yetki
Madde 5 - Bu Esas ve Usullerin uygulanmasr esnasrnda o(aya grkabilecek tereddiitleri
gidermeye Ytiksekdlretim Kurulu yetkilidir.

Yiiriirliik
Madde 6

-

Maliye Bakanhlrnrn uygun gdriifti ahnan bu Esas ve Usuller, 0l/0112009

tarihinden gegerli olmak iizere

yiirtirliile girer.

Yiiriitme
Madde 7 - Bu Esas ve Usulleri, Yiiksekdlretim Kurulu Bagkanr yiiriitiir.
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Faklllte ve Programln Adl

Bir Saatlik Azami Ders flcreti
(TL')
2.50

TIP FAKULTESI
D19 HEKIMLIGi FAKULTESI

2,00

ECZACILIK FAKULTESI
VETERINER FAKULTESI

1

TIBBI BIYOLOJIK BIL.PROG,

.40

1,15

FIZ|K TEDAVI VE REHA.PROG.
TEKNIK EGITIM FAKULTESI

1.15

MUHENoISLIK FAKULTESI
MIMARLIK FAKOLTESI
MtJH..MIMARLIK FAKULTESI

MUHENDISLIKVE TEKN. FAK.
INSAAT FAKULTESI
IVIAKINA FAKULTESI

'1,60

MAOEN FAKOLTESI
ELEKTRIK,ELEKTRONIK

FAK.

KIIUYA METALURJI FAK.

UqAK VE UZAY BIL, FAKULTESI
ZIRAAT FAKULTESI
ORMAN FAKULTES|

GElillNS. VE DENiZ BlL.

FAK.

DENIZ BILIMLERI FAKI,iLTESI
SU URUNLERI FAKULTESI

1

,25

DEN|zcILIK FAKULTESI
GUZEL SANATLAR FAKULTESI
EGITIM BILIMLERI FAK.
FEN FAKULTESI

I 4E

FEN.EDEBIYAT FAKt.]LTESI
(Fen ProgramD
HUXUK FAKULTESI
IKTISAT FAKULTESI
I9LETI/|E FAKOLTESI

1,25

SIYASAL BILGILER FAKOLTESI

IfiISAOI VE IDAR| BJLIMLER FAK.
DIL TARIH VE

COGMFYA

FAK.

II.AHIYAT FAKIJLTESI
EGITIM FAKULTESI
MESLEKI EGITIM FAKOLTESI
SAGLIK EdITIM FAKOLTESI

1 'lF

SAGLIK BILIMLERI FAKULTESI
ENDOSTRIYEL sAN-EGT FAK.
TICARET TURZ.EGT. FAKULTESI
MESLEKI YAYGIN EGIT.FAK,
EDEBIYAT FAKULTESI
FEN.EOEBIYAT FAKULTESI
(Edebiyat ve Sos.Prog )
ILETI9IM BILIMLERI FAKOLTEsI

.l lE

ILETI9IM FAKULTESI
YAEANCI DIL DESTEK BIRIMLERI

(azanrlan fakulte, ytksekokut veya

YABANCI DIL HAZIRLIK SINIFLARI

)Olume ait yaz okulu ders saati

YAEANCI DIL HAZIRLIK OKULLARI

lcreti

2009 yAz oKULU

otlnerinl|

Fak0lte ve Programrn Adl
DEVLET KONSERVATUVARI
SIVIL HAVACILIK YUKSEKOKULU

UGRETLER|

Bir Saatlik Azami Ders
Ucreti (YTLI
2,50
2,00

MESLEKI TEKNOLOJI Y,O.
TUTUN EKSPERLIGI Y.o.

1,00

EV EKONOMISIY.O.

BANKACILIKVE SIGORTA. Y.O.
UYGULAMALI BILIMLER Y.O.
ILAHIYAT ITESLEK Y.O.
SAGLIK YTiKSEKOKULLARI

HAWAN sAGLGrYo.
ENDI]STRIYEL SANATLAR YO.
BEDEN EG|T. vE sPoR Y.o.

0,82

SPOR BILIMLERI TEK. Y.O.
FIZIK TEO. VE REH. Y.O.

SAGLIKTEKNOLOJISI Y.O,
HEMSIRELiK YUKSEKOKULU
SOSYAL HIZMETLER Y.O.
SAGLIK IoARESIY.o.
ENGELLILER ENTEGRE Y.O.

0.82

TAPU KADASTRO [,lYO
MESLEK YOKSEKOKULLARI
SAGLIK HIZMETLERIMYo
TURZ.VE OTELCILIK ISL.YO
TURZ.tSL.VE OTELCtLtK YO.
SIVIL HAVACILIK MYO

0,90

SOSYAL BILIMLER MYO
TEKNIK BILIMLER MYO
YEREL YONETIMLER MYo
ADALET MESLEK YOKSEKoKULU

DENlzclLlK Y.o.
DENIZ l9L.vE YoN.Y.O.
LISANSUSTO EGITIM

0,90
1,05

