T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç/kapsam
Madde 1-Yaz okulunun amacı ve kapsamı;
a) Öğrencilerin, üniversitemiz eğitim alanlarından ve akademik olanaklarından yaz aylarında
da yararlanmalarını sağlayarak bu yolla üniversite’de eğitimin sürekliliğini ve verimliliğini
artırmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak,
b) Öğrencilere, güz ve bahar yarıyıllarında devamını alarak başarısız oldukları dersleri
alabilmelerine olanak sağlamak,
c) Başarılı öğrencilerin üst yarıyıllardan yaz okulunda ders alarak daha kısa sürede okulu
bitirmelerine olanak sağlamak,
d) Yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık
sağlamak,
e) Değişim programları çerçevesinde yurt dışına gönderilen öğrencilerin eşdeğer sayılmayan
veya devamını alamadıkları ilgili yarıyıla ait dersleri alabilmelerine olanak sağlamak,
Dayanak
Madde 2 - Mardin Artuklu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Birim: Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek
yüksekokullarını,
b) Birim Yaz Okulu Koordinatörü; Birim dekanı/müdürü tarafından görevlendirilen müdür
yardımcısını,
b) Kurul: Fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,
c) Yönetim Kurulu: Fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
ç) Rektörlük: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü,
d) Senato: Üniversite Senatosunu,
e) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Akademik takvim
MADDE 4 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi,
sınavlar ve ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre
yürütülür.
Süre
MADDE 5 – (1) Yaz okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında yapılan aynı kod ve
isimli dersin toplam saat, yük ve kredisine sahiptir.
(2) Yaz okulunun süresi, ara sınavları dâhil olmak üzere 7 haftadan az olmaz. Bu süreyi
izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz Döneminde açılan her ders için, güz veya
bahar yarıyıllarında yapılan toplam (kuramsal ve uygulamalı) ders saatleri kadar ders yapılır.
Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Ücretler ve ek ders
MADDE 6 – Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim
üyesine/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu
Derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda açılacak dersler her yıl; fakülteler, konservatuar ve
yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının
teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç bahar yarıyılına ait yarıyıl sonu
sınav döneminden 15 gün öncesine kadar belirlenir.
(2) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı 15’dir. Gerekli
görülmesi halinde, Üniversite Yönetim Kurulu bu sayıları değiştirebilir.
(3) Senato tarafından Yaz okulunda açılması onaylanan dersin yaz dönemindeki öğretim
sorumlusu, o dersi önceki güz/bahar yarıyıllarında vermiş olan öğretim elemanına öncelik
tanınarak, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasaat dalı kurulunun teklifi ve birim
kurulunun onayı ile belirlenir.
(4) Yaz okulunda bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde açılmaz. Yaz
okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran bir öğrencinin o dersi bırakması mümkün
değildir.

(5) Yaz okulunun başladığı ilk hafta, açılmış olan derslere yeni kayıt kabul edilir.
(6) Açılamayan derslere kesin kayıt yaptırmış öğrencilerle ilgili düzenlemeler Birim Yaz
Okulu Koordinatörü tarafından yapılır.
(7) Öğrenci sayısının 40’den az olması durumunda ders gruplara bölünemez. Gruplara
bölünmüş olan bir dersin grupları aynı öğretim üyesi/görevlisi tarafından yürütülemez.
(8) Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp yaz okuluna ertelenemez.
(9) Yıllık derslerden yaz okulu açılamaz.
Başvuru ve ders alma esasları
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, yaz okuluna ön kayıt için ilgili birimin öğrenci işlerine
başvururlar. Yaz okulu programında yer alacak başvuru, kayıt ve benzeri süreçler akademik
takvime göre yürütülür.
(2) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amaçlı
olarak başarılı olduğu bir dersi tekrarlamak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir.
(3) Staj yapan öğrencinin yaz okulundan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim
yönetim kurulu kararı gerekir.
(4) Yaz okulunda, üst sınıflardan ders almak isteyen öğrenciler için Mardin Artuklu
Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslar
uygulanır.
(5) İkinci öğretim yapılan bölümlerde/programlarda açılacak derslere, örgün ve ikinci öğretim
öğrencileri birlikte kayıt yaptırırlar. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli ve aynı veya
daha fazla ders saatli derslere, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile farklı bölümlerdeki aynı
derse kayıt yaptırabilirler.
(6) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin yaz okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı
takdirde; öğrenci bu dersi, üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer
birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin
kayıtlı olduğu bölümün görüşü alınarak ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi
ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.
(7) Öğrencinin kaydolmak istediği dersler, Mardin Artuklu Üniversitesi yaz okulunda
açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin yaz okulundan ilgili dersleri alabilir.
Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, yaz okulu
akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program
veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun
görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir. Aynı şekilde diğer üniversitelerin
öğrencileri de şartlar uygunsa, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üniversitemizde açılan
yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilir.
(8) Bir öğrenci toplam öğrenim süresi boyunca en fazla 10 ders saati dersi başka üniversiteden
alabilir.

Devam ve başarı durumu
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerden devam şartını sağlamış olsalar
bile, yaz okulunda aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan
öğrenci, final sınavına giremez. Yaz okulunda elde edilen derslere devam hakkı, normal
eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.
(2) Yaz okulunda açılan dersler için bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır; ara sınava ve final
sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Başarının değerlendirilmesinde ve not
verme işlemlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği uygulanır.
(3) Öğrencinin harfli başarı notunun hesaplamasında Mardin Artuklu Üniversitesi Önlisans,
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.
(4) Öğrencinin, birim yönetim kurulunca kabul edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz
okullarından alıp başarmış olduğu dersler öğrenci sistemine notsuz muaf olarak işlenir. Bu tür
derslerin kredisi, öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır.
(5) Tekrar edilen derslerde, yaz döneminde alınan not ile dersin son alındığı dönem notu
arasından yüksek olanı geçerlidir. Geçerli olan not, o akademik yılın ilgili dönemine işlenir.
(6) Yaz döneminde ilk defa alınan derslerde alınan not bir sonraki akademik yılın ilgili
dönemine işlenir. Ancak yaz okulunda aldığı derslerden başarılı olduğu takdirde mezuniyet
şartlarını tamamlayabilecek durumda olan öğrenciler için yaz döneminde alınan notlar o
akademik yılın ilgili dönemine işlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller
MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Mardin Artuklu Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

