UFUK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Ufuk Ün vers tes yaz öğret m nde uygulanacak esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Ufuk Ün vers tes nde yaz öğret m ne l şk n hükümler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k; 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun 14 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Koord natör: Ufuk Ün vers tes Yaz Öğret m Koord natörünü,
b) Mütevell Heyet: Ufuk Ün vers tes Mütevell Heyet n ,
c) Rektör: Ufuk Ün vers tes Rektörünü,
ç) Senato: Ufuk Ün vers tes Senatosunu,
d) Ün vers te: Ufuk Ün vers tes n ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğret m n n Yürütülmes
Yönet m
MADDE 5 – (1) Rektör, yaz öğret m n düzenlemek ve yürütmek üzere b r koord natör ve k koord natör yardımcısı görevlend r r. Koord natör ve
yardımcıları, ön l sans, l sans ve yüksek l sans le yaz öğret m n n yürütülmes nden sorumludur.
Koord natörün görevler
MADDE 6 – (1) Yaz Öğret m Koord natörünün görevler şunlardır:
a) Ün vers te Senatosunca saptanan eğ t m öğret m programı çerçeves nde yaz öğret m nde okutulacak dersler n öğret m üyeler n bel rlemek, dersler n
düzenlemes n ve ders programının uygulanmasını sağlayarak denetlemek,
b) Yaz Öğret m nde açılacak dersler bel rleyerek Rektörlüğün onayına sunmak ve lg l yerlerde duyurmak,
c) Yaz Öğret m nde b r ders n açılab lmes ç n gerekl en az öğrenc sayısını bel rlemek,
ç) Yaz Öğret m le lg l öğrenc sorunlarını çözmek,
d) Öğrenc ler n Ün vers te dışından alacakları dersler n çer kler n nceleyerek lg l fakülte/yüksekokul yönet m kurulu onayına sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yaz Öğret m le İlg l Amaçlar, Esaslar ve Ücretler
Yaz öğret m n n amaçları
MADDE 7 – (1) Yaz öğret m n n amaçları şunlardır:
a) İng l zce hazırlık sınıfı, ön l sans, l sans ve yüksek l sans öğrenc ler n n eğ t m-öğret m mkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak,
b) Öğrenc ler n, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları, ancak başarısız oldukları ve alamadıkları dersler le genel not ortalamalarını yükseltmek sted kler
dersler almalarını sağlamak ve yarıyıllarda meydana gelen öğrenc sayısındak artışı önlemek,
c) Yan dal ve ç ft ana dal programlarına kayıtlı öğrenc ler n, bu programları zlemeler n kolaylaştırmak ve öğrenc ler n süres ç nde mezun olab lmeler ne
olanak tanımak,
ç) Özell kle L sansüstü Programlarda, Ün vers te dışından yurt ç , yurt dışı öğret m üyeler n yaz aylarında davet ed p, yen dersler n açılab lmes ne olanak
vererek l sansüstü çalışmaları desteklemek,
d) D ğer yükseköğret m kurumlarında l sans ve l sansüstü öğren m gören öğrenc ler n de özel öğrenc statüsünde ün vers tem z olanaklarından
yararlanmalarını sağlamaktır.

Yaz öğret m le lg l esaslar
MADDE 8 – (1) Yaz öğret m , güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tat l ayları çer s nde uygulanan ve Ün vers ten n eğ t m-öğret m olanaklarının yaz
aylarında da değerlend r lerek, eğ t m-öğret m ver ml l ğ n artırmayı amaçlayan, güz ve bahar yarıyıllarında öğrenc ler n başarısız oldukları dersler yen den alarak
başarı düzeyler n n yükselt lmes ne, bulunduğu yarıyıl ç nde alamadıkları dersler almalarına ve öğrenc ler n süres ç nde mezun olab lmeler ne olanak sağlayan,
yan dal ve ç ft ana dal yapmalarını destekleyen b r eğ t m-öğret m programıdır.
(2) Yaz öğret m takv m , senatoca akadem k takv m le b rl kte bel rlenerek lan ed l r. Yaz öğret m n n süres yarıyıl sonu sınavları har ç yed haftadan az
olmamak üzere düzenlen r. Yaz öğret m nde açılan her ders ç n, güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saat kadar ders yapılır.
(3) Öğrenc ler, yaz öğret m kayıt haftası çer s nde stekl oldukları derslere başvururlar. Gerekl koşullar oluştuğu takd rde fakülte, yüksekokul yönet m
kurulu kararı le açılan derslere kaydolurlar.
(4) Başarısız olduğu dersler yen den almak steyen öğrenc ler n, eğ t m-öğret m yılı ç nde bu ders almış ve sınavlarında başarısız olmuş olması ya da
normal yarıyılında lg l ders almamış olması gerek r.
(5) Genel not ortalamasını yükseltmek steyen öğrenc ler le alt yarıyıllardak tüm dersler n başarmış öğrenc ler üst yarıyıllara a t daha önce h ç almadıkları
önkoşulsuz derslerle, önkoşulunu başarmış oldukları önkoşullu dersler alab l rler. Yan dal ve ç ft ana dal programlarındak öğrenc ler daha önce almamış oldukları
dersler de yaz öğret m nde alab l rler.
(6) Ön l sans öğrenc ler mezun yet süreler n kısaltmamak koşuluyla yaz öğret m nden ders alab l rler.
(7) Öğrenc ler, yaz öğret m nde en fazla on kred l k ders alab l rler.
(8) Yaz öğret m nde aynı alanda yer alan farklı fakülte, yüksekokul ve bölümler n eşdeğer dersler ortak olarak açılab l r. Ortak açılacak dersler yaz öğret m
koord natörü tarafından bel rlen r.
(9) Yaz öğret m nde alınan dersler n notları lg l yarıyıllardak yerler ne yerleşt r lerek öğrenc n n yarıyıl ve genel not ortalamaları hesaplanır. Yaz öğret m
sonunda öğrenc ler n genel not ortalamaları hesaplanır ve yaz öğret m ndek derslerden alınan notlar transkr ptlerde yaz öğret m adı altında açılacak b r bölümde
göster l r.
(10) Öğrenc ler n yaz öğret m nde kayıtlı oldukları derslerdek başarı notu, lg l eğ t m-öğret m yarıyılının en son notu olarak değerlend r l r.
(11) Yaz Öğret m sonunda mezun yet durumuna gelen öğrenc lere çıkış belgeler ver l r.
(12) Yaz Öğret m nde b r öğret m elemanı en fazla üç l sans ders ve üç yüksek l sans ders üstleneb l r.
(13) Ufuk Ün vers tes n n ön l sans, l sans programlarında yer alan tüm dersler n ver lmeler gereken güz ve bahar yarıyılında açılması zorunludur. Bu
dersler n açılması yaz öğret m programına ertelenemez.
(14) İng l zce hazırlık sınıfı koord natörlüğünce düzenlenen yaz öğret m ne, İng l zce hazırlık sınıfında başarısız olan bütün öğrenc ler katılab l r.
(15) Başka ün vers telerden, Ufuk Ün vers tes yaz öğret m ne gelen öğrenc lere, yaz öğret m n n süres , alıp başardıkları dersler n, kred s n ve başarı notunu
gösteren b r belge ver l r. Bu belge yaz öğret m koord natörü tarafından mzalanır ve b r kopyası fakülte veya yüksekokul arş vler nde saklanır.
(16) Yaz öğret m nde başka ün vers telerden ders alan öğrenc ler ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notlarını resm yazı le belgelend rmek zorundadır.
(17) Staj yapan öğrenc yaz öğret m nden ders alamaz.
(18) Öğrenc ler, yaz öğret m nde ders çer ğ ve kred s d kkate alınarak yaz öğret m nde açılmayan dersler , lg l fakülte/yüksekokul yönet m kurulu kararı
le b r başka ün vers teden alab l rler. Ancak bu derslerdek başarı Ün vers te le lg l mevzuata göre değerlend r l r.
(19) Yıllık dersler yaz öğret m nde açılmaz.
(20) Yaz öğret m nde açılan dersler n değerlend r lmes , başarı durumu, lg l fakülte ve yüksekokulların eğ t m-öğret m sınav yönetmel kler nde bel rt len
esaslar çerçeves nde yapılır.
(21) Yaz öğret m n n bütünleme sınavı yoktur. Herhang b r dersten bütünlemeye g rme hakkı olan öğrenc n n yarıyıl v ze notu d kkate alınır.
(22) İlk kez yaz okulunda ders alan öğrenc n n bütünleme hakkı yoktur.
(23) Yaz öğret m ne dışarıdan gelen öğrenc lere aldıkları dersler n kred ve başarı notunu gösteren b r belge ver l r.
Öğren m ücret
MADDE 9 – (1) Ufuk Ün vers tes yaz öğret m ücretl olup, burslu öğrenc ler de dâh l olmak üzere öğrenc lerden alınacak ücret ve öğret m elemanlarına
ödenecek ders ücret Mütevell Heyet tarafından bel rlen r.
Hazırlık sınıfı yaz öğret m
MADDE 10 – (1) İng l zce hazırlık sınıfında yürütülen İng l zce öğret m programı ç n açılacak yaz öğret m hazırlık sınıf koord natörünün öner s ve
Rektör onayıyla uygulanır. Yaz öğret m ne katılan İng l zce hazırlık sınıfı öğrenc ler n n başarı durumları, 11/10/2002 tar hl ve 24903 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ufuk Ün vers tes İng l zce Hazırlık Sınıfı Eğ t m-Öğret m ve Sınav Yönetmel ğ hükümler ne göre bel rlen r. İng l zce hazırlık sınıfı yaz programı
sonunda başarılı olanlar güz yarıyılı başında kayıtlı oldukları bölüm veya programlardak normal öğret mler ne başlarlar. Yaz programında başarısız olan öğrenc ler,
Ün vers tey yen kazanan öğrenc lerle b rl kte güz yarıyılı başında yapılan İng l zce yeterl k sınavına g rerler.
Devam ve devamsızlık
MADDE 11 – (1) Yaz öğret m nde; kayıt dondurma, ders ekleme, ders değ şt rme ve ders bırakma g b şlemler uygulanmaz.

(2) Daha öncek yarıyıllarda devam koşulu yer ne get r lm ş olsa b le, yaz öğret m nde alınan derslere devam zorunludur. Yaz öğret m nde alınan derslere
devam, daha sonrak yarıyıllarda devam şartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, 16/9/2012 tar hl ve 28413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Ün vers tes Ön
L sans ve L sans Eğ t m-Öğret m ve Sınav Yönetmel ğ nde bel rt ld ğ b ç mde uygulanır.
Yönetmel kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğret m Kanunu ve lg l d ğer mevzuat hükümler le Senato kararları
uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 13 – (1) 20/5/2003 tar hl ve 25113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Ün vers tes Yaz Öğret m Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Ufuk Ün vers tes Rektörü yürütür.

