
 

 

 

 

 

 

(2015) 

 

 

 

 

GÜMÜŞHANE  

TİCARET VE SANAYİ ODASI  

 

GÜMÜŞHANE'DE ÜNİVERSİTENİN YAZ 

OKULU AÇMASI RAPORU 

 



 

GÜMÜŞHANE’DE ÜNİVERSİTENİN YAZ OKULU AÇMASI HAKKINDA RAPOR 

Yüksek Öğretim Kurulunun Ek 26. Maddesine göre “yaz okulu açılabilmesi için 

Üniversite senatosunda görüşülüp yaz okulu açılması hakkında karar alınması” gerekir. 

Ardından “Yükseköğretim Kurulu”ndan (YÖK) uygun görüş alınması zorunludur. Bu 

maddeden de anlaşılabileceği üzere yaz okulu açılması üniversitenin kararı ve YÖK’ün 

onayına bağlıdır.  

Halihazırda Türkiye’deki pek çok üniversitede yaz okulu uygulaması bulunmaktadır. 

Örneğin, İstanbul Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Adnan Menderes 

Üniversitesi, Düzce Üniversitesi gibi pek çok örnek verilebilir. Peki, yaz okulu açılmasının 

taraflar (üniversite, öğretim elemanları, öğrenciler ve şehir) açısından faydaları neler olabilir? 

Sakıncaları var mıdır? Aşağıda ayrı başlıklar altında bu durum gerekçelendirilmiştir.  

Yaz okulu açılmasının üniversite açısından faydaları 

Bilindiği üzere devletin yapmış olduğu her ile bir üniversite projesi sayesinde 

Gümüşhane’ye üniversite kazandırılmıştır. Bu sayede üniversitede çok sayıda fakülte ve 

yüksekokul açılmıştır. Çok sayıda tesis yapılmıştır. Yaz okulu açılması ile beraber bu eğitim 

öğretim alanları yaz boyunca atıl kalmak yerine aktif hale gelecektir. Dolayısı ile mevcut 

binaların ve tesislerin daha işlevsel kullanımı sağlanacaktır. Gelişmiş ülkelerde, örneğin 

ABD’de yaz okulunun dışında kış okulu uygulaması da bulunmaktadır. Böylelikle üniversite 

sadece 2 dönem değil toplam 4 dönem (bahar, güz, yaz ve kış) de eğitim vermektedir. Bu 

sayede üniversiteler neredeyse yılın tamamını eğitim için kullanılmaktadır. Üniversiteler 

böylelikle yılın 1 gününü bile boş geçirmemekte ve kaynakları en etkin şekilde 

kullanmaktadırlar.  

Yaz okulu açılmasının öğrenciler açısından faydaları 

Üniversite öğrencileri için yaz okulunun temel faydası, güz ve bahar döneminde 

başarısız oldukları dersleri tekrar almaları imkânını sağlayacaktır. Buna ilave olarak notlarını 

yükseltmek isteyen öğrenciler de yaz okuluna başvurabilirler. Ayrıca dönem içerisinde 7-8 

ders alan öğrenci yaz okulunda 2-3 ders alacaktır. Az sayıda ders alan öğrenci, almış olduğu 

derslerine daha iyi yoğunlaşacaktır.  

Yaz okulu açılmasının öğretim elemanları açısından faydaları 



Yaz döneminde çalışmak ve ilave gelir elde etmek isteyen akademisyenler için yaz 

okulunda açmış olduğu derslerden ilave gelir elde edebileceklerdir. YÖK kanununun ek 26. 

Maddesine göre yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına, 

verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan 

öğrenci sayısına göre, ilave ders ücreti ödenir. Bu ücretin miktarı öngörülen ek ders 

ücretlerinin beş katını, sınav ücretinin ise üç katını geçmemek üzere, üniversite veya yüksek 

teknoloji enstitüsü yönetim kurulu tarafından belirlenecek tutarda ders ve sınav ücreti ödenir. 

Ancak burada şöyle bir tehlike de mevcuttur. Yaz okulu açılmasını isteyen 

akademisyenlerden bazıları normal dönemdeki vermiş olduğu derslerini zorlaştırarak daha 

fazla öğrencinin başarısız olmasını sağlayabilir. Bunun sonucunda normal dönemde başarısız 

olan öğrencilerin yaz okuluna yönlendirebilir. Kuşkusuz bu durum etik ihlalleri tartışmalarını 

beraberinde getirebilir. Bu durumun önüne geçmek için yönetimsel tedbirler alınabilir. 

Örneğin mutlak not değerlendirilmesi sisteminden bağıl not değerlendirilmesi sistemine 

geçilebilir.  

Yaz okulu açılmasının şehir ekonomisi açısından faydaları 

Yaz okulu olmayan üniversitelerde öğrenciler Haziran ayının ortalarından itibaren 

şehri terk etmeye başlamaktadır. Öğrencilerin şehre tekrar gelişleri ise Eylül ayının 

ortalarında olmaktadır. Burada yaklaşık 3 aylık bir süre bulunmaktadır. Bu üç aylık süre 

içerisinde, öğrencilerin şehirden ayrılmaları ile birlikte şehir ekonomisine mal ve hizmetlere 

olan talep azalmaktadır. Örneğin, şehirde sadece öğrenciye yönelik hizmet veren kiralık daire 

sahipleri, kafe ve restoranlar, yaz okulu olmamasından dolayı ciddi müşteri kayıpları 

yaşamaktadır. Özellikle esnaflar bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Yaz okulunun 

açılması mevcut öğrencilerin bir kısmının yaklaşık %10 ile %20 arasında şehirde kalmasını 

sağlayacaktır. Bu durum şehir ekonomisine önemli katkılar yapacaktır. Bu sebeple yaz okulu 

açılması, öğrencilere yönelik yatırım yapan işletmeleri olumlu yönde etkileyecektir.  


