SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Samsun Üniversitesi yaz dönemine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Samsun Üniversitesinde yaz dönemi eğitim
öğretimi ve uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve
Ek 26 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) İlgili kurul: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul kurulunu,
b) İlgili yönetim kurulu: İlgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunu,
c) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Samsun Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Samsun Üniversitesini
f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Döneminin Amacı ve Yaz Dönemi Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Yaz Döneminin Amacı
MADDE 5 – (1) Yaz döneminin amaçları şunlardır;
a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da
değerlendirmek,
b) Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları
yürütmelerinde kolaylık sağlamak,
d) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân
tanınması.
e) Öğrencilerin normal dönemlerde aldıkları, ancak başarısız oldukları dersleri
yaz aylarında da açmak suretiyle başarısız öğrencilere olanak sağlamak.
f) Bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını azaltarak eğitim verimini
artırmak,
g) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ile kamu ve özel sektör
personelinin üniversitemiz eğitim imkânlarından yararlanmalarını sağlamak.
Akademik Takvim Ve Kayıt
MADDE 7 – (1) Yaz döneminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin
başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen
akademik takvime göre yürütülür.

(2) Yaz döneminde açılan derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak
iki aşamalıdır.
(3) Yaz döneminde kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma
işlemi yapılamaz.
Öğretim Süresi
MADDE 8 – (1) Yaz döneminde, açılan her ders için normal bir dönemde
yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz döneminin süresi, yaz dönemi dönem sonu
sınavları hariç olmak üzere en az yedi haftadır.
(2) Yaz Dönemi azami eğitim öğretim süresinin dışındadır.
(3) Azami öğrenim süresini, takip eden güz yarıyılı başında dolduracak
öğrenciler de yaz döneminden yararlanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derslerin Açılması, Ders Sorumlularının Belirlenmesi, Ders Alma Esasları,
Ücret, Devam ve Başarı Durumu
Derslerin Açılması
MADDE 9 – (1) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan zorunlu
dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır ve bu dersler yaz dönemine
ertelenemez.
(2) Yaz döneminde açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının
isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı kurulu ve meslek yüksekokullarında bölüm
başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından en geç bahar yarıyılına
ait yarıyıl sonu sınav döneminden on iş günü öncesine kadar belirlenir.
(3) Yaz döneminde ders ve/veya ders gruplarının açılabilmesi için gerekli
öğrenci sayısı, lisans derslerinde en az 20 (yirmi), lisansüstü derslerde en az 5 (beş)
olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 80 (seksen)'den fazla ise, yönetim
kurulu kararı ile bu ders gruplara bölünebilir. Bu sayılar ilgili fakülte yönetim
kurulunun teklifi ile Üniversite senatosunca değiştirilebilir.
Ders Sorumlularının Belirlenmesi
MADDE 10 – (1) Yaz döneminde açılacak dersi verecek öğretim elemanı, ilgili
bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim kurulunun
onayı ile belirlenir.
(2) Bir öğretim elemanı, yaz döneminde en çok 12 ulusal kredilik ders açabilir.
Ders Alma Esasları
Madde 11 – (1) Yaz döneminde her öğrenci ders alabilir. Öğrenciler bir yaz
döneminde zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu dersler dâhil olmak üzere en fazla beş
ders alabilirler.
(2) Yaz döneminde misafir öğrenci ön başvuruları elektronik ortamda kabul
edilir ve kayıt ve benzeri süreçler akademik takvime göre öğrenci bilgi yönetim
sistemi üzerinden yürütülür.
(3)Yaz döneminde açılamayan dersin ücreti öğrenciye iade edilir veya öğrenci
açılan bir başka dersi seçebilir. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma
ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz ve ödenen ücretler geriye verilmez.
(4) Öğrencinin ön koşullu bir dersi yaz döneminde alabilmesi için ön koşul olan
dersi başarmış olması gerekir,

(5) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler isterlerse diğer
öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretime devam edebilirler.
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma
Madde 12 – (1) 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi
gereğince, Üniversite Senatosu tarafından yaz döneminde ders alınabilecek
yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde;
a)Yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait örgün öğretim taban
puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek
olması gerekir. Taban puan karşılaştırmasında son yılın taban puanları dikkate alınır.
b)Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Döneminden ders almak isteyen
öğrenci; Yaz Döneminin açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve ulusal kredi
bilgilerini gösteren belgeler ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder. Ulusal
ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriğinin uyumu/yeterliliği
incelenerek, ders içeriğinin %80’in üzerinde uyumlu/yeterli olması durumunda
eşdeğer kabul edilir ve bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim
kurumlarının Yaz Dönemi’nden ders alabilir.
(2) Bir öğrenci öğrenim süresi boyunca 15 ulusal krediyi aşmamak üzere en
çok beş dersi başka üniversiteden alabilir.
(3) Öğrenci, Samsun Üniversitesi’nde yabancı dilde verilen dersleri ilgili dersin
yabancı dilde verilmesi şartıyla yaz dönemine farklı bir üniversiteden alabilir.
Yaz Dönemi Ücreti Ve Ek Ders
Madde 13 – (1) Öğrencilerden alınacak yaz dönemi ücreti, ilgili mevzuat
hükümlerine göre belirlenir.
Derslere Devam
Madde 14 – (1) Öğrenciler, yaz döneminde aldıkları derslere devam etmek
zorundadırlar. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz dönemi sonu sınavına
giremez.
Başarı Ve Mezuniyet
Madde 15 – (1) Yaz döneminde açılan derslerin devam, ara sınav, yaz dönemi
sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti, lisans dersleri için ilgili
fakülte ve lisansüstü dersler için ilgili enstitünün eğitim-öğretim ve sınav
yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.
(2) Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları derslerin başarı notları dersin alındığı
yarıyılda gösterilmez ve yaz dönemi altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir. Takip
eden güz yarıyılı başında yapılacak ders kaydı esnasında, yaz dönemi sonunda
hesaplanan GANO dikkate alınır.
(3) Öğrencinin, ilgili yönetim kurulunca kabul
edilen, başka yükseköğretim kurumlarının yaz döneminde/okulunda alıp başarmış
olduğu dersleri için harfli başarı notu transkriptine işlenir. Bu tür derslerin kredisi,
öğrencinin tamamlamakla yükümlü olduğu toplam krediye sayılır ve genel ağırlıklı not
ortalaması hesabına katılır.
(4) Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO
hesabında bu son not kullanılır.
Staj
Madde 16 – (1) Yaz döneminde ders alan öğrenci programına uyması şartı ile
staj yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde üniversitenin
diğer yönetmeliklerinin hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü
yürütür.

