MERSİN ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, Mersin Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim
programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu yönerge, Mersin Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan önlisans, lisans ve lisansüstü programlara ilişkin yaz
öğretimi uygulamalarına dair usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1)Bu esaslar 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.maddesi, 14.maddesi ve Ek 26.
Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Alt Birim: Birimler içinde faaliyet gösteren bölümü, anabilim dalını, anasanat dalını veya programı,
b) Birim: Mersin Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,
c) Birim Kurulu: Birimlerin kurullarını,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,
d) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
g) Yaz öğretimi: Mersin Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar
yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,
ğ) Yönetmelik: Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Mersin Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini,
ifade eder.
Yaz Okulunun Amaçları
MADDE 4 - (1) Yaz okulunun amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Diğer üniversitelerin öğrencilerine Üniversitede okutulan dersleri izleme olanağı vermek,
c) Öğrencilere kayıtlı oldukları programları izlemede rahatlık sağlanması ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun
olabilmelerine imkan tanınması,
ç) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, fakat başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle Alt
Birimlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitim ve öğretimin veriminin arttırılmasıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Temel Esasları
Akademik Takvim
MADDE 5 - (1) Yaz öğretimi, bahar dönemi sonundaki bütünleme sınavlarının tamamlanmasından sonra başlayacak şekilde
Akademik Takvimde belirtilir.
Öğretim Süresi
MADDE 6 - (1) Yaz okulunun süresi 35 iş günü ve 7 haftadan az olamaz. Bu süreye ara sınavlar dahildir. Yaz öğretiminde
açılan her dersin toplam saati normal yarıyılındaki toplam ders saati kadardır.
Açılacak Derslerin Tespiti, Derslere Kayıt ve Uygulama
MADDE 7 - (1) Birimde yaz öğretiminin açılması Birim Kurul Kararı ile önerilir ve Senato kararıyla kesinleşir.
(2) Yaz öğretiminde açılacak dersler, tercihen ilgili öğretim yılında dersi vermiş olan öğretim elemanının isteği, Alt Birim
Yönetim Kurulunun teklifi ve Birim Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.
MADDE 8 - (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına iletilir ve ilgili birimlerde ilan edilir.
(2) Öğrenciler öncelikle Alt Birimlerinden, dersin açılmaması durumunda diğer Alt Birimlerde açılan ve Mersin Üniversitesi
Ders Eşdeğerlilik ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları kapsamında eşdeğer kabul edilen derslere Alt Birim Yönetim Kurulu kararı
ile kayıt yaptırabilirler.
(3) Öğrenciler, yaz öğretimi ön ders kayıt haftası içerisinde ilgili derslere ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt yapılan dersin
açılması için yeterli öğrenci sayısı olması durumunda kesin kayıt haftasında ücretlerini öderler.
(4) Önlisans ve lisans programlarında ilgili derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci
sayısı 30 dan fazla ise Alt Birim Yönetim Kurulu kararı ile bu dersin yeni bir şubesi açılabilir. Lisansüstünde derse kayıtlı öğrenci
sayısı en az 5 olmalıdır.
(5) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derse kayıtlı öğrenci sayısı yeterli olmaması durumunda yaz öğretimi kesin kayıt
haftasında ders seçimini değiştirebilir. Değiştirilen dersin yerine başka bir ders alındığında ücret aktarımı yapılır. Öğrencilerin başka
bir derse kayıt yaptırmak istememeleri durumunda ödedikleri ücret iade edilir.
(6) Yaz öğretimi kesin kayıt haftası içinde ders ekleme ve bırakma yapılabilir. Bırakılan dersin öğretim ücreti öğrenciye iade
edilmez. Ancak bırakılan dersin yerine başka bir ders alındığında ücret aktarımı yapılır.

(7) Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. Yaz okulunda alınan derslere devam etmiş olmak, dersin ilgili yarıyılındaki devam koşuluna sayılmaz.
(8) Yaz öğretimi ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmez.
(9) Yıllık derslerden yaz öğretimi açılamaz.
(10) İkinci öğretim programlarında yaz öğretimi dersi açılmaz.
MADDE 9 - (1) Yaz öğretiminde öğrenciler AKTS’sine bakılmaksızın en çok 4 (dört) ders alabilirler.
(2) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız
kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce başarılı olduğu dersleri alabilir.
(3) Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Genel Not Ortalamaları en az 65,00 olması koşuluyla üst
yarıyıllara ait dersleri de yaz öğretiminde alabilirler.
(4) Bitirme Projesi/Ödevi/Tezi ve Uygulama dersleri gibi bireysel çalışma gerektiren dersler yaz okulunda açılmaz.
MADDE 10 - (1) Kayıt donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde alamazlar.
(2) Akademik takvimde belirtilen yaz öğretimi süresi içerisinde yaz stajı yapan öğrenciler yaz öğretiminden faydalanamaz.
MADDE 11 -(1) Uzaktan eğitim veren birimler hariç diğer birimlerde yaz döneminde derslere devam zorunludur. Yaz
öğretiminde ders alacak öğrencilerin derslere devam, sınav ve başarı değerlendirmelerinde Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
MADDE 12 - (1) Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu takdirde diğer üniversitelerin öğrencileri kabul
edilebilir.
(2) Öğrenciler Üniversitede dersin açılmaması durumunda diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinden ilgili Alt Birim Yönetim
Kurullarının uygun görmesi koşuluyla ders alabilirler.
(3) Diğer Üniversitelerden ders alabilmek için yaz öğretimin alınacağı üniversitenin ilgili programına ait taban puanının,
öğrencinin kayıt olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına eşit veya bu puandan yüksek olması
gerekir. Lisansüstü programlarda bu koşul uygulanmaz.
(4) Öğrenci sadece bir üniversitenin yaz öğretiminden ders alabilir.
(5) Diğer Üniversitelerden alınacak derslerin yeterliliği ve uygunluğu, Mersin Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak
İşlemleri Uygulama Esaslarına göre Alt Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.
(6) Alt Birim Yönetim Kurulunun onayı olmaksızın alınan dersler değerlendirmeye alınmaz.
MADDE 13 - (1) Dersler başladıktan sonra öğrenim hakkının saklı tutulması, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma
talepleri dikkate alınmaz.
Başarı Durumu ve Değerlendirme
MADDE 14 - (1) Yaz öğretiminde açılan derslerin başarı durumunun tespiti Birimlerin Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde belirtilen şekilde uygulanır.
(2) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, genel not ortalamasının hesaplanmasında derslerin ait oldukları yarıyıllarda
değerlendirilir.
(3) Yaz öğretiminde tekrar alınan dersin başarı notu, en son alınmış olan yaz öğretimi başarı notudur.
MADDE 15 - (1) Yaz öğretiminde açılan dersler ve bu derslere kayıtlı öğrenciler için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır.
Bütünleme sınavı yapılmaz.
(2) Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle giremeyen öğrencilere mazeret sınavları
açılmaz.
Diğer Hükümler
MADDE 16 - (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrenciler mezuniyet sıralamasına dahil edilmez.
MADDE 17 - (1) Yaz öğretiminde geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.
Mali Hükümler
MADDE 18 - (1) Yaz öğretiminde öğrencilerin ödeyecekleri ücretler ile ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ücretler
için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri
uygulanır.
(2) Yaz öğretiminde öğrenciler, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen esaslara göre öğrenim ücretlerini kayıt
esnasında öderler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 19 - (1) Bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 20 - (1) Mersin Üniversitesi Senatosunu 02.07.2008 tarih ve 2008/50 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Mersin
Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 - (1) Bu Uygulama Esasları Mersin Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 - (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
Esasların Yürürlüğe Girdiği Senato Kararının
Tarihi
Sayısı
14/05/2018
2018/74

