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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Tanım
Madde 1- Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan bir eğitim-öğretim

programıdır.

Amaç
Madde 2– Yaz Okulunun amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Öğrencilere, kayıtlı oldukları programları izlemede kolaylık sağlanması ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede

mezun olabilmelerine olanak tanınması,
c) Öğrencilerin normal dönemde aldıkları, fakat başarısız oldukları ve/veya almadıkları dersleri yaz aylarında da açmak

suretiyle öğrencilere olanak sağlanması ve bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimin veriminin arttırılması,
d) Lisansüstü programlarda, seçmeli derslerin açılmalarının sağlanması ve lisansüstü tez çalışmalarının desteklenmesi,
e) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitemiz eğitim olanaklarından özel öğrenci statüsünde

yararlanmalarının sağlanması.

Süre
Madde 3- (Değişiklik 22.06.2006 tarih ve 26175 sayılı R.G. 03.05.2006.tarih ve 06 sayılı Üniv.Sen.) Yaz Okulu

süresi yaz okulu sonu sınav dönemi hariç normal eğitim süresinin en fazla yarısı kadardır. Ancak bu süre beş (5) haftadan az
olamaz. Bir birimde yaz okulunda açılacak her ders için aynı takvim uygulanır.

Derslerin Açılması ve Ders Sorumlusunun Belirlenmesi
Madde 4- Yaz Okulunda ilke olarak bütün dersler açılır. Açılacak dersler ile ders sorumluları, dersi açan bölüm

veya anabilim dallarının görüşleri dikkate alınarak fakülte, yüksekokul veya enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.
Madde 5- Ön lisans, lisans ve lisansüstü Yaz Okulu programlarında yer alan derslerin açılabilmesi için gerekli en

az öğrenci sayıları, senato tarafından görevlendirilen Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca belirlenir. İstekli öğrenci sayıları bu
sayıların altında bulunması durumunda ilgili ders açılmaz. Bir derse yazılan öğrenci sayısı 30’u aşmadıkça yeni bir grup
oluşturulmaz. Öğrenci sayısının 30’dan fazla olması halinde ek grup oluşturulabilir. Ek grup oluşturulup oluşturulmayacağına
veya kaç grup oluşturulacağına Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu karar verir.

Madde 6- Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında yer alan
zorunlu ve seçmeli dersler, verilmeleri gereken yarıyıllarda açılmayarak Yaz Okuluna ertelenmez.

Madde 8- (Değişiklik 14.05.2008 tarih ve 26876 sayılı R.G. 16.04.2008 tarih ve 02 sayılı Üniv.Sen.) Bir dersin
yaz okulundaki öğretim sorumlusu belirlenirken, o dersi önceki yarıyıllarda vermiş olan öğretim elemanı tercih edilir. Yaz
okulunda bir öğretim elemanına en çok 12 kredilik ders sorumluluğu verilebilir.

Kayıt
Madde 9- Yaz Okulunda ders alacak öğrencilerin kayıtları bahar yarıyılı sınavlarının bitimini izleyen ikinci hafta

içinde yapılır.
Madde 10- Yaz Okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi yapılmaz.
Madde 11- (Değişiklik 14.05.2008 tarih ve 26876 sayılı R.G. 16.04.2008 tarih ve 02 sayılı Üniv.Sen.) Yaz

okulunda bir öğrenci 12 krediyi aşmamak üzere ders alabilir. Ancak, bir dersin kredisi 9 krediyi aşıyorsa sadece bu ders
alınabilir. Bu şekilde açılan dersin haftalık ders saati toplamı 40 saati aşamaz.

Devam Zorunluluğu
Madde 12- Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulunun yerine getirilmiş

olması o derse devam zorunluluğunu kaldırmaz.

Başarı Değerlendirmesi
Madde 13- (Değişiklik 05.07.2006 tarih ve 26219 sayılı R.G. 21.06.2006 tarih ve 08 sayılı Üniv.Sen.) Yaz

Okulunda açılan her ders için en az bir ara sınav, bir de yaz okulu sonu sınavı yapılır.
Madde 14- Yaz Okulunda geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Madde 15- Yaz okulunda ders alan ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi

çeşitli çalışmaları ile devam ve sınava giriş koşulları veya ara sınav, ders geçme sınavlarının değerlendirilmesinde Adnan
Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 16– Yaz okulundaki derslerde başarılı olan öğrencilerin başarı notları, ait oldukları yarıyılda alınmış gibi
işlem görür. Yaz Okulunda alınmış, ancak başarılamamış bir ders, ilgili dönemde o derse devam zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz.
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Diğer Hükümler
Madde 17-  Ön lisans ve lisans öğretim programlarında azami süreler sonunda verilen iki ek sınav hakkını

kullanmadan veya kullandıktan sonra üç veya dört yarıyıllık ek süre hakkı elde eden öğrenciler, bu süre içinde sorunlu
oldukları ders ya da dersleri Yaz Okulunda alarak mezuniyet için gereken koşulları yerine getirebilirler.

İlişiği kesilen veya kesilme durumuna gelen ön lisans, lisans ve lisansüstü programı öğrencileri, Yaz Okulundan
yararlanamazlar.

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre intibak programına tabi tutulan öğrenciler de, diledikleri takdirde Yaz Okulunda ders
alabilirler.

Madde 18- Yaz Okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun
11. maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 19- Kontenjanın uygun olması durumunda başka üniversite öğrencileri de Yaz Okulu programlarından
yararlanabilirler.

Geçici Madde 1- 2000–2001 eğitim-öğretim yılı sonunda Yaz Okulunda açılacak derslerle ilgili olarak bu
Yönetmeliğin 4. maddesi uygulanmaz.

Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.


