NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ
(03 Şubat 2012 Tarih ve 2012/001 Sayılı Senato Kararı)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları
dışında yaz aylarında uygulanacak zorunlu olmayan eğitim-öğretim programını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin ön lisans, lisans veya lisansüstü
öğrencileri için bahar yarıyılından sonra açılacak yaz okuluna ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci ve 14 üncü
maddelerine ve 9/9/2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
(a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
(b) Bahar yarıyılı: Çift sayılı yarıyılları,
(c) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
(ç) Güz yarıyılı: Tek sayılı yarıyılları,
(d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul
yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
(e) Mütevelli Heyet: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
(f) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
(g) Senato: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosunu,
(ğ) Transkript: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca
yazıldığı belgeyi,
(h) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
(ı) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim
programını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları
Yaz okulunun amaçları
MADDE 5 - (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
(a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında da değerlendirmek,
(b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alarak başarısız oldukları ve/veya almadıkları ve/veya
notunu yükseltmek istedikleri dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere olanak sağlamak,
(c) Öğrenci yığılmalarının giderilmesini önlemek amacıyla öğretimde verimi arttırmak,
(ç) Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak, yandal ve çift
anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
(d) Yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim ve araştırma kurumlarında çalışan ancak yaz aylarında
müsait olan öğretim elemanlarından faydalanmak ve
1

(e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör personelinin
Üniversitenin öğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Eğitim-Öğretim, Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar
Kayıt
MADDE 6 - (1) Yaz okulu ile ilgili eğitim-öğretim takvimi, Senato tarafından belirlenir ve
Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(2) Yaz okulu kayıtları, ilan edilen süre içerisinde ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada
yapılır. Kesin kayıtın tamamlanması için yaz okulu ders ücretinin ödenmesi gerekir. Kesin kayıt yaptırıp
daha sonra dersi bırakan öğrencinin ödemiş olduğu ücret iade edilmez.
(3) Yaz okulu eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Yaz okulu dönem sonu sınavları, bu süreyi
izleyen iki hafta içinde yapılır. Yaz okulunda alınacak her bir dersin AKTS kredisi, normal yarıyılındaki
AKTS kredisinden az olamaz.
(4) Yaz okulunda bir öğrenci, varsa ön şartını sağlamış olmak koşuluyla, toplam 18 AKTS
kredisini aşmamak üzere ders alabilir. Yaz okulunda kayıt dondurulamaz, ders ekleme ve bırakma
yapılamaz.
Derslerin açılması ve ücret
MADDE 7 - (1) Yaz okulunda önlisans, lisans ve lisansüstü dersler, ilgili
bölüm/anabilim/program başkanlığının teklifi ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır
ve en geç bahar yarıyılını izleyen hafta içinde öğrencilere, Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.
(2) Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı; ön lisans ve lisans
eğitimi için en az 10, yüksek lisans eğitimi için en az 5’dir. Öğrenci sayısı yeterli sayıya ulaşmayan
kayıtlarda, ilgili yönetim kurulunun uygun görüşü ve Rektör onayı ile yaz okulunda ders açılabilir.
(3) Yaz okulunda öğrencilerden alınacak ücret, her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
(4) Bir dersin sorumlusu belirlenirken, o dersi daha önce vermiş olan öğretim elemanı tercih edilir.
Yaz okulunda ders vermek öğretim elemanlarının isteğine bağlıdır. Bir öğretim elemanına yaz okulunda
en çok üç dersin sorumluluğu verilebilir.
(5) Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan derslerin verilmeleri
gereken yarıyıllarda açılmaması ve yaz okuluna ertelenmesi mümkün değildir.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 - (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce
yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Teorik
derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o
dersin yaz okulu dönem sonu sınavına alınmaz.
(2) Yaz okulunda bir derse devam şartını yerine getirdiği halde başarısız olan öğrenci normal
eğitim-öğretim yarıyıllarında açılan aynı dersin devam şartını yerine getirmiş sayılmaz.
Sınavlar
MADDE 9 - (1) Yaz okulunda açılan derslerde en az bir yaz okulu ara sınavı ve dönem sonu
sınavı yapılır. Başarı notunun belirlenmesinde Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Yaz okulunda yalnız o yaz açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için yaz okulu ara ve
dönem sonu sınavı yapılır.
(3) Yaz okulunda sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeretleri geçerli kabul edilmesi halinde
mazeret sınavı hakkı verilir. Yaz okulu ara sınavı için yapılacak mazeret sınavı, dönem sonu sınavından
önceki hafta içinde yapılır. Yaz okulu dönem sonu sınavına giremeyen öğrencilerin mazeret sınavları ve
bu sınavların değerlendirilmesi, güz yarıyılı ders kayıtlarından önce yapılmak zorundadır.
(4) Yaz okulu dönem sonu sınavlarının başarı notları, sınavların bitiş tarihinden en geç bir hafta
sonra ilan edilir.
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Başarı değerlendirmesi
MADDE 10 - (1) Yaz okulu sonunda öğrencilerin aldıkları notlar, GANO’ya dâhil edilir. Bu
derslerin yaz okulunda alındığı, öğrencilere verilen transkriptlerde gösterilir.
(2) Yaz okulunda alınan not kesindir ve ders başarı notu olarak işlenir. Öğrencinin, daha önce
başarılı olduğu dersi, not yükseltmek amacıyla tekrar alması durumunda, daha önceki notu ne olursa olsun
son aldığı not geçerlidir.
(3) Yaz okuluna devam eden öğrencilerin izleyen yarıyılda alacakları derslerinin tespitinde yaz
okulu sonundaki GANO’su dikkate alınır.
(4) Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezuniyet hakkı kazanan ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrencilerinin mezuniyetleri gerçekleştirilir.
Diğer bölümler/programlar veya yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 11 - (1) Öğrenciler, kayıtlı bulunduğu bölüm/anabilim dalı/programda ders açılmadığı
takdirde;
(a) İlgili yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinde başka bir bölüm/anabilim dalı/programdan
ders alabilirler.
(b) İlgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite
dışından başka bir bölüm/anabilim dalı/programdan da ders alabilirler. Bu durumda öğrenim süresi
boyunca alınacak AKTS kredisi, lisans öğrencileri için en fazla 40, ön lisans öğrencileri için en fazla 30 ve
lisansüstü öğrenciler için ise en fazla 15 olabilir.
(2) Başka bir bölüm/anabilim dalı/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, öğrenim
çıktıları ve AKTS kredisi açısından ilgili bölüm/anabilim dalı/ program başkanı tarafından onayı
gereklidir.
(3) Başka yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, Üniversitenin yaz okulu uygulayan
bölüm/anabilimdalı/programlarında açılan derslere kayıt yaptırmaları mümkündür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hakkında hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 - (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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