ııersin Üniversıte
MERsıN üNivERsiTEsi
ı,Az öĞRETiMi ESASLARı

BiRiNci BöLüNt

Amaç, Kap§am Dayanak vo TanImlar

Kıpsım
MADDE l-(l) Bu esaslann aınacı. Mersin Üniversitesi bünyesinde yaz aylannda uygulanacak olan eğiıim-öğletim

Amaç ve

programlannln usul ve esaslarınl düzenlemektir.
(2) Bu }önerge. lvlersin Üniversitesi bün}esindc yür'üıülmekıe olan önlisans. lisans ve lisansüstii programlaıa ilişkin )az
öğreıimi uygulamalanna dair usul ve esaslan kapsaı.

Dayaıt.k

esaslar 04.11.198t tarihli ve 2547 sayılı Yüksçköğretim Kanununıın 7.maddesi. l4.maddesi ve Ek 26,
Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2_(l)Bu

TanImlal

MADDE

a)

3- ( l ) Bu Uygulama Esaslarında geçen:

Alt Birim: Birimler içindç faaliyet gösteren bölümü. anabilim dalını, anasanat dallnı veya progİaml.

b) Birim: Mcrsin Üniversitesine bağlı fakülte. yüksekokul. meslek yüksekokulu ve}a enstitii}i.
c) Birim Kuru|u: Birimlcrin kurullannı^
ç) Bi.im Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullannl.
d) Rektör: Mersin Üniversitesi Reıdörünü,
e) senato:

Mersin Ünivğ§itesi senatosunu.

0 Ünirersite: Mcrsin Üniıersitesini.

g) Yaz öğretimi: Mersin Üniveısitesinde önlisans. lisans ve lisansüstü programlar|nln bir eğitim-öğretim yIlInın güz

yarıyıllaıı dışlnda kalan

vt bahar

aylaıında uygulanan eğitim-öğretim programlnı.
ğ) YönetmeIik: Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisajıs Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Mersin Ünitersitesi
Lisansü§tü Eğitim-Öğrctim vc slnav Yönetmeliğini.
ve yaz

ifade eder.

Yız okuıunun Amıçlırl
LIADDE

4 . ( l) Yaz okulunun amaçlan şunlaİdır:
Ünivenitenin eğitim ve öğetim olanaklannın yaz aylannda da değerlendirilmesi.
b) Diğer üniversitclerin öğIencilerine Üni!ersiıede okunılan dersleri izlcme olanağl vcrmelr
c) ÖSencilere kayıtlı oldukları programları izlçmede rahatl* sağlanması ve başanlı öEıencile.in daha kısa sü.ede mezun

a)

olabilmelerine imkan tanlnması.

ç) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıklan. fakat başansız oldukları dersleri yaz aylannda da açmak su.etiyle Alt
Birimlerde meydana gelen öğrenci yığılmalannın gidcrilerek eğitim ve öFetimin veriminin aİttınlmasıdır.

iKiNcİ BöLüM

Yaz Öğ.etiminin Temel Esa§larl

Aksdemik Tıkvim

MADDE 5 - ( | ) Yaz öğretimi. bahar dönemi sonundaki bütünleme sınavlaİtnın tamamlanmasmdan sonra başlayacak şkilde
Akademik Takvimde belinilir.
Öğretim süresi
MADDE 6 - ( l ) Yaz okulunun süfesi 35 iş günü ve 7 haftadan az olamaz. Bu sü.eye ara sınavlar dahildir, Yaz öğretiminde
açı!aJı her de.sin toplam saati normal yanyıllndaki toplam deİs saati kadaıdtr,
Açllıcık Der§lerin Tcspiti, Der§lere Kıylt ve Uygulıms
LIADDE 7 - ( l ) Birimdç ya2 öğretiminin açılması Birim Kurul Kararı ilğ önerilir ve senato kannyla kesinleşi..
(2) Yaz öğretiminde açtlacak dersler. tercihen ilgili öğrctim }]lında dcrsi vermiş olan öğretim elemanıntn isteği. Alt Birim
yönctim kurulunun tekliti ve Birim yönetim kurulunun kalan ile belirlenir,
MADDE t -(l) Yaz öğretiminde açılacak dcrsler Akademik Takvimde beli.lğnen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanllğına iletilir ve ilgili birimlerde ilan edilir,
(2) Öğrenciler öncelikle Alt Birimlerinden, dersin açılmaınası durumunda diğcr Alt Birimlerde açılan ve Mcrsin Üniversiıesi
Ders Eşdeğerlilik ve [ntibak işlemleri Uygulama Esasları kapsamlnda §değe. kabul 9dilcn derslere Alt Birim Yönetim Ku.ulu kaIarl
ile kaylt yaptırabilirler.
(3) Öğrenciler, yaz öğretimi ön ders kay( haftası içerisinde ilgili derslere ön kayıt yaptınrlar. Ön kayıt yapılan dersin
açılmasl için yeterli öğrenci saylsı olmasl durumunda kesin kaylt haftaslnda ücretlcrini öde.le..
(4) Önlisans ve lisans prog.arrılannda ilgili dcrsç kayıtll öğrenci saylsl en az 15 olmalıdır. Bir der§e kaytt yaptıran öğrcnci
sayısı 30 dan fazla ise Alt Birim Yönetim Kurulu kaİafl ile bu de6in },eni bir şubesi açılabilir. Lisansüstündc derse kayıtlı öğrenci
sayısı en az 5 olmalıdır.
(5) Öğrenciler, yaz öğretiminde açllan derse kayltll öğrençi saylsı yeterli olmaması durumunda yaz öğretimi kesin kayıt
haftasında ders seçimini değiştirebilir. Değiştirilen dersin yerine başka bir de.s alındlğında üÇrğt aktarımı yaplllr. Ögrencilerin başka
bir derse kayıt yaptırmak istememeleri durumunda ödedikleri ücret iade edilir.
(6) Yaz öğretimi kesin kaylt haftası içinde dcrs eklcme ve blrakma yapılabilir. I}lrakılan dersin öğrelim
çdilmez. Ancak bırakılan dersin yerine başka bir ders allndığında itcret a.ldanmı yapılIr
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(7) Bir dersin devam koşulunun daha öncç yerine getirilmiş olmasl. o derse yaz okulunda devaın etme zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz, Yaz okulunda alınan derslere devam ctmiş olmak, dersin ilgili yaııyılındaki dcvam koşuluna sayılmaz.
(8) Yaz öğretimi ayrı bir yaııyll olarak kabul edilmez.
(9) Yllllk derslcrdcn yaz öFetimi açllamaz.
( l0) ikinci öğretim programlannda yaz öğretimi dersi açılmaz.
MADDE 9 - ( l ) Yaz öğreıiminde öğrenciler AKTS'sine bakılma_liszın en çok 4 (dört) ders alabilirlcr.
(2) Yaz öğİetimindğ öğrençi. alt yaİıylllala ait hiç almad|ğı, alıp da sınavına girme hakk| clde edemediği, aIıp da başaıısız
kaldığt veya ağırlıklı genel not onalamasını yüksçltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.
(3) Alt yaİıylllafa ait tüm derslerden başanlı olan öğrenciler Genel Not onalamalan en az 65.00 oımasl koşuluyla, üst
yanyıllara ait dersleri de yaz öğ.etiminde alabilirler.
(4) Bitirme ProjğsvÖdevi/Tczi ve Uygulama dersleri gibi birey§el çahşma gc.ğktiren dersler yaz okulunda açılmaz.
lllADDE l0 - ( l ) Kaytt donduraı öğrenciler, haklannün saklı tutulduğu yarlyl llann de.sle.ini yaz öğretiminde alamazlar.
(2) Akademik takvimd§ bclinilen yaz öğrctimi süresi içerisinde yaz stajı yapan öğ.enciler yaz öğ.etiminden faydalanamaz.
-(l) Uzaktan eğitim veren birimler haıiç diğer birimlerde yaz döneminde dersIere devarn zorunludur. Yaz
MADDE
öğetiminde de.s alacak öğrencilerin derslere devam. slnav ve başaıı değerlendirmelerinde Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 12 - ( l ) Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu ta.kdirdt diğer ünive§itelerin öğrencileri kabul

ıl

ediIcbilir.

121Öğrenciler Üniversitede de§in açılmamasl durumunda diğer üniversitelerin yaz öğrctimlerind€n iIgili Alt Birim Yönetim
Kurullarının uygun görmesi koşuluyla ders alabilirler.
(3) Diğer Üniversitelerden ders alabilmek için yaz öğretimin almacağı üniverşitenin ilgili programına ait taban puanının,
öFencinin kayıl olduğu programın üniversitcye giriş yılındaki merkezi ye.leştirmç puanına eşit veya bu puandan yUks€k olması
gerekir. Lisansüstü p.og.amlaİda bü koşul uygulanmaz.
(J) Öğrenci sadece bir ünive.sitenin yaz öğrçıiminden dcrs alabilir.

(5) Diğer Üni\ersitclerdcn alrnacaİ derslcrin }eterliliği ve u}gunluğu. Mersin Üniversiıesi Ders Eşdeğerlilik ve intibak
işlemleri Uygulama Esaslanna göre Alt Birim Yön9tim Kurulunça belirlcnir.
(6) Alt Birim Yönetim Kurulunun onayı olmaksızıİı allnan dersler değerlendirmeye allnmaz.
MADDE 13 - (l) Dçrslcr başladıktan sonra öğIenim hakkının sakh fufulması. ders ekleme. ders değiştirme ve ders bırakma

talepleri dikkate alınmaz.

B.şır| Durumu vc Dcğerlcodirmc
MADDE t,ı -(l) Yaz öğretiminde açılan derslerin başan durumunun tespiti Birimlerin Eğitim_Öğretim ve

Sınav
Yönctmeliğinde belirtilen şckildc uygulanır.
(2) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı nofu, genel not ortalamaslnın hesaplanmasında derslerin ait olduklaİl yarıytllarda

değe.lendirilir.
(]) Yaz öğretiminde tekar alınan dersin başa!ı nofu. en son alınmış olan yaz öğretimi başaİt notudur.
MADDE 15 - ( l ) Yaz öğretiminde açılan dcrslcr ve bu derslere kayıtlı öğrençiler için ara sınav ve yanvıl sonu sınavı yapılır.
Bütünleme sınavl yapılmaz.

(2) Yaz ögetiminde am sınav ve

yaııyıl sonu sınavlaıına haklı ve geçerli bir nedenle giıemeyen öğrencilere mazeret sınavlan

açllmaz.

Diğcf Hükünler
MADDE ı6 - (l ) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğre.ciler mezuniyet sıralamasına dahil edilmez.
MADDE |7 - ( l) Yaz öğ.etiminde geçcn süre öğretim süresinden sayılmaz.

Mıli Hikümler
MADDE

18 - (l ) Yaz öğretiminde öğrencilcri. ödğyeceklcri üc.etler ile dcr§ vğren öğretim elçmanlanna ödenccğk ücretler

için 2914 sayılı Yüks€köğretim

Personel Kanununun

uygulanır.

Il

inci maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçç Uygularna Talimatı hükümleri

(2) Yaz öğrcıimindc öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri kapsammda belirlcnen esaslaıa göre öğrenim ğçretlcrini kayıt

esnasında öde.ler.

üÇüNcü BöLüM

Çeşitli ve son Hükümler
Hiıküm Bulunmıyın Hıller
MADDE ı9 - ( l) Bu Uygulama Esaslaıında belirtilmeyen hususlaİda Yönetmelik hükümleri gtçerlidir.

Yürii.lükt.n Kııdı.mı
MADDE 20 - (l) Mçrsin Ünivenitesi

Senatosunu 02.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı ile yüriirlüğe giren Mersin
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Esasları yürürlükten kaldırılmıştlr.

Yü.liriük

MADDE 2r

Yılrİtmc
MADDE

-

(

l)

Bu Uygulama Esaslaıı Mcrsin Ünive§ite Senatosunca kabul cdildiği taıihten itibaren yürürlüğe girer.

22 - (t) Bu Uygulana Esaslan hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörii
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