YAZ DÖNEMİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
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KAPSAM
Madde 1- Bu Yönetmelik Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 4.maddesi ve Ankara
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 12.maddesi çerçevesinde, Güz ve Bahar yarıyılları dışında,
Yaz döneminde yapılan eğitim-öğretimi kapsar.
Güz ve Bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerin açılması Yaz dönemine
ertelenemez.
AMAÇ
Madde 2- Yaz dönemi öğretiminin amacı,
a) Yetenekli öğrencilerin seçtikleri bilim dalındaki öğrenimlerinin yanı sıra bir ikinci dalda veya bir yan
dalda paralel öğrenim görmelerine ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak tanımak,
b) Öğrencileri normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak
suretiyle bu durumdaki öğrencilere olanak sağlamak ve bölümlerin zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci
yığılmalarının giderilerek eğitimin verimini arttırmak,
c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci
statüsünde yararlanmalarını sağlamak,
d) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarını yaz aylarında öğretim boyutunda da değerlendirmektir.
YAZ DÖNEMİ AÇILMASI
Madde 3- Yaz dönemi eğitimi ilgili bölümün (enstitülerde
fakülte/yüksekokul/enstitü kurulu kararı ve Senato’nun onayıyla açılır.

anabilim

dalının)

önerisi,

2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi gereği verilen derslerden yalnız Yabancı Dil dersi için, ilgili bölümün
görüşü alınarak ders açılabilir.
Yaz döneminde Hazırlık sınıfları açılmaz.
EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ
Madde 4- Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi 35 işgününden az olamaz. Bu süreye sınavlar dahil değildir.
Yaz döneminde açılan her ders için, Güz veya Bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders
yapılır.
DERSLERİN BELİRLENMESİ
Madde 5- Yaz döneminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, dersleri
veren bölüm/enstitü anabilim dalları tarafından Bahar yarıyılı sona ermeden en az bir ay önce belirlenir. Yaz dönemi
programları, bu bilgiler esas alınarak fakülte/yüksekokul/enstitünün ilgili kurulu kararıyla kabul edilir.
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YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMA KOŞULLARI
Madde 6- Yaz Döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır.Bir öğrenci yaz döneminde en çok 9
(dokuz) kredilik ders alabilir.(1)
Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci,
a)
alt yarıyıllara ait alıp da sınava girme hakkı elde edemediği veya başarısız olduğu dersleri,
b)
üst yarıyıllara ait daha önce almadığı önşartsız derslerle, önşartını başarmış olduğu önşartlı
dersleri alabilir. Ancak, 2547 sayılı Kanunun 5 (ı) maddesi çerçevesinde verilen dersler hariç, birinci sınıfın tüm
dersleri başarılmadan üçüncü sınıftan, ikinci sınıfın tüm dersleri başarılmadan dördüncü sınıftan ders alınamaz.
c)
Öğrenci aynı anda hem staj yapıp hem de yaz döneminde ders alamaz.
DERSLERE BAŞVURU VE KAYIT
Madde 7- Yaz döneminde açılacak dersler Bahar yarıyılının son ayı içinde öğrencilere duyurulur.
Yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi önkayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Önkayıt ve kesin
kayıt işlemleri Yaz dönemi dersleri başlamadan önce, ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü yönetim kurulunca belirlenen
tarihler içinde yapılır.
Yaz dönemi için ders ekleme/bırakma uygulanmaz.
DERS AÇILMASI İÇİN GEREKLİ ÖĞRENCİ SAYISI
Madde 8-

(2)

Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde en çok toplam 9 kredilik

ders alabilir.
Yaz döneminden yararlanmak isteyen öğrenci;
a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri,
b) Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca tekrarlaması gereken
dersleri,
c) Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri, önkoşullu dersleri ya da önkoşulunu başarmış olduğu dersleri
alabilir.
d) Genel akademik başarı not ortalaması 1.80’in altında olup ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler yaz döneminde daha
önce almadıkları dersleri alamazlar.
e) Normal dönemler sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce
kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir."

ÖĞRETİM ELEMANLARI
Madde 9- ( 1 ) Bir öğretim elemanı yaz dönemi eğitim-öğretim programında yer alan derslerden en çok ikisini
verebilir. Ancak öğretim elemanı lisansüstü programda açılan iki dersinin yanında Uzmanlık Alan Dersini de
sürdürebilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİM
Madde 10- Yaz döneminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler Ankara Üniversitesi Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca
yapılır.
Öğrenciler daha önce aldıkları derste devam şartı sağlamış olsalar bile Yaz döneminde aldıkları derslere
devam etmek zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.
Yaz döneminde açılan derslerin dönem sonu sınavına Yaz dönemi derslerine kayıtlı öğrenciler girebilir.
Yaz dönemi eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Ancak ek süre haklarını Yaz
döneminde kullanmak isteyen öğrenciler için Yaz dönemi bir yarıyıl sayılır.
Öğrencilerin Yaz döneminde alarak başardıkları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir.
MEZUNİYET
Madde 11-Yaz döneminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili
öğretim yılının Bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar; diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.
Özel öğrenci statüsü ile Yaz dönemi derslerini alıp başaranlara, Yaz dönemi öğretim süresini, alıp
başardıkları derslerin kodu, adı, kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge ilgili dekan,
yüksekokul/enstitü müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası ilgili birimde saklanır.
YASAL ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER
Madde 12-( 2 ) Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi
çalışmalar ve yaz dönemi sonu sınav sonuçları dikkate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, 3/12/2003 tarihli ve 25305 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci ve 18/1/2004 tarihli ve 25350 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinde belirtilen
notlardan biri takdir olunarak belirlenir. Yaz döneminde ders bırakma uygulanmaz. (V) notu uygulaması yapılmaz.
Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları derslere devam
etmek zorundadırlar. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci yaz dönem sonu sınavına giremez.
Yaz döneminde açılan derslerin yaz dönem sonu sınavına, yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girebilir. Ara sınavına veya yaz
dönemi sonu sınavına enstitü/fakülte/yüksekokul/bölüm başkanlığı/anabilim dalı başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle
katılamayan öğrencilere, enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin
isteği üzerine bölüm başkanlığı, yüksekokul, dekanlık veya enstitünün önerisi ve Rektörlük onayı ile öğrencinin yaz dönemi kaydı iptal
edilebilir.
Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir.
Öğrencinin yaz döneminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde "Yaz Dönemi" adı altında açılacak bir bölümde
gösterilir.
Ankara Üniversitesinin diğer enstitü/fakülte/yüksekokullarında ve yurtiçindeki diğer Yükseköğretim Kurumlarında yaz eğitimi
yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması enstitü/fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi
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Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci ve Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesine uygun olarak yapılır."

DİĞER HÜKÜMLER
Madde 13- Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 14- Bu Yönetmelik 1996-97 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE
Madde 15- 1996-97 Yaz döneminde açılacak derslerin belirlenerek duyurulması bu Yönetmeliğin 5. ve 7.
maddelerinde belirtilenden değişik süreler içinde yapılabilir.
YÜRÜTME
Madde 16- Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
*Bu Yönetmelik 02.07.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(1) Değişiklik 12/05/2002 tarih ve 24753 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(2) Değişiklik 31/05/2005 tarih ve 25831 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
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