TOROS ÜNİVERSİTESİ
YAZ DÖNEMİ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinin yaz dönemine ilişkin 12. Maddesinde belirtilen yaz dönemi eğitimöğretimini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Yönerge Toros Üniversitesinde açılacak olan yaz dönemi eğitim öğretim çalışmalarında geçerli olacak kayıt, kabul, ders açılması, ders süresi, sınav ve
değerlendirme esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3–(1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 26 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları
Uygulama Esas ve Usulleri ile Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin yaz dönemine ilişkin 12. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Toros Üniversitesini,
b) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Toros Üniversitesi Senatosunu,
ç) Fakülte/Yüksekokul/Enstitü: Toros Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul veya
enstitüsünü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Dönemi Öğretiminin Amacı ve Temel Esasları
Yaz Dönemi Öğretiminin Tanımı ve Amacı
MADDE 5-(1) Yaz Dönemi Öğretimi, bir eğitim öğretim yılının güz ve bahar
yarıyıllarının dışında, yaz ayları içinde uygulanan bir öğretim programı olup, İngilizce
hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim düzeylerinde açılabilir. Yaz dönemi
öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,
b) Alt yarıyıllardan dersi bulunmayan öğrencilerin bir üst öğretim yılından ders
almalarının sağlanması.
c) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, şartlı başarılı
oldukları veya çeşitli nedenlerle alamadıkları o yarıyıl veya alt yarıyıllara ait dersleri açmak
suretiyle öğrencilerin o dersleri almalarına olanak sağlanması,
c) Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede
rahatlık sağlanması,
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Yaz Dönemi Öğretiminin Temel Esasları
MADDE 6-(1) Yaz dönemi öğretiminin akademik takvimi, bahar yarıyılı bütünleme
sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde Senato tarafından belirlenir. Yaz
döneminin öğretim süresi sınavlar hariç en az 35 iş günüdür. Yaz döneminde açılan her ders
için normal yarıyıllarda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
Kayıt, Ders Ekleme ve Bırakma
MADDE 7-(1) Yaz döneminde ders alacak öğrenciler kayıt işlemlerini yaz dönemi
dersleri başlamadan önce Senato tarafından belirlenen tarihler içinde tamamlarlar. Yaz
döneminde 2547 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen dersler dahil en
fazla 3 ders alınabilir. Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve silme işlemi
uygulanmaz.
Derslerin Açılması
MADDE 8-(1) Yaz döneminde açılacak dersler, tercihen ilgili öğretim yılında dersi
vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün/anabilim dalının uygun görmesi ve ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kurulunun kararı ile belirlenir. Yaz döneminde bir ders
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunun kararı ile o dersi verebilecek düzeyde bulunan
iki ayrı öğretim elemanı tarafından da sürenin paylaşılması yoluyla verilebilir. Ön lisans,
lisans ve lisansüstü düzeylerde bir dersin açılabilmesi için en az 10 (on) öğrencinin kayıt
yaptırmış olması gerekir. Ancak, açılması istenilen dersi ilgili öğretim yılının Güz veya Bahar
yarıyılında almış olan öğrenci sayısı 10'dan az ise bu sınır ön lisans ve lisans programlarında
5 (beş)'ten az, Lisansüstü programlarda ise 5 (beş)'ten az olmaması koşuluyla ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurullarınca düşürülebilir. Daha önce açılacağı ilan
edilmediği halde, yeterli öğrenci sayısına ulaşılmış dersler de ilgili yönetim kurulu kararı ile
açılabilir.
Yaz Dönemi Ders Ücretler
MADDE 9-(1)Yaz döneminde görev alacak öğretim elemanları en fazla 2 (iki) ders
verebilir. Yaz dönemi öğrenim ücretleri ve öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti;
Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Devam, Sınavlar ve Başarı Değerlendirilmesi
MADDE 10-(1) Yaz dönemine kayıtlı öğrencilerin derslere devam, sınav ve başarı
değerlendirmelerinde " Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği" ile " Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin,
İngilizce Hazırlık Sınıfı işlemlerinde Toros Üniversitesi Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır.
İngilizce Hazırlık Sınıfı
MADDE 11-(1) İngilizce Hazırlık Okulunca yürütülen İngilizce hazırlık sınıfı için
açılacak yaz öğretimi, Hazırlı Okulu Müdürünün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla açılır. Yaz
öğretimindeki İngilizce hazırlık sınıfının her bir şubesi en az 10 öğrencinin kayıt
yaptırmasıyla oluşur. İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından düzenlenen yaz öğretimi sonunda
yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavını başaran öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya
programlardaki öğretimlerine başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler, üniversiteyi yeni
kazanan öğrencilerle birlikte yeterlik sınavına girerler.
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Notların Değerlendirilmesi
MADDE 12- (1) Yaz döneminde tekrar alınan dersin başarı notu en son aldığı yarıyıldaki
notundan düşük veya eşitse değerlendirilmez, ancak yüksek ise o dersin en son alındığı yarıyıldaki
yerine yazılır ve o yarıyılın not ortalaması yeniden hesaplanır. Eğer varsa, bu yarıyıldaki şartlı başarılı
derslerin durumu bu ortalamaya göre yeniden belirlenir.
(2) Yaz döneminde üst yarıyıllardan veya önceki yarıyıllardan ilk defa alınan dersin notunun
DC veya DD olması durumunda öğrencinin yazılı başvurusu üzerine değerlendirmeye alınır, ilgili
döneme yazılır ve o yarıyılın ortalaması ve şartlı başarılı derslerin durumu yeniden değerlendirilir.

Mazeret Sınavı
MADDE 13-(1) Yaz döneminde geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav veya dönem
sonu sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınavın mazeret sınavı
dönem sonu sınavından önceki hafta, dönem sonu mazeret sınavı ise, dönem sonu sınavlarının
bitiminden sonraki ilk 10 gün içinde yapılır. Mazeretin devam etmesi durumunda ilgili
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulu karan ile işlem yapılır.
Diğer Üniversitelerden Ders Alma
MADDE 14-(1) Bir ders örgencinin kayıtlı olduğu Programda açılmadığında, öğrenci
bu dersin aynı isimli ya da aynı içerikli eşdeğeri olan dersi bölüm/anabilim dalı akademik
kurulu ve Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi durumunda, Toros
Üniversitesine bağlı birimlerden veya başka bir üniversitede açılmış yaz dönemi
programından alabilir. Öğrencinin aldığı notun, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetim
kurulunca " Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"/" Toros
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre
eşdeğerlisi alınarak bu Yönergenin 9 uncu ve 10 uncu maddelerine göre işlem yapılır. Diğer
üniversitelerden alınan derslerden CC altındaki notlar Toros Üniversitesinde kabul edilmez.
Diğer üniversitelerin öğrencileri de yaz döneminde Toros Üniversitesinden ders alabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hükümler
MADDE 15-(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü maddesine ve Toros
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre ek
sınav haklarından yararlanan öğrenciler yaz dönemi öğretiminden yararlanamazlar.
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde " Toros Üniversitesi Ön
Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği", "Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği” ve “ Toros üniversitesi Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönergesi” nin ilgili hükümleri, Yükseköğretim Kurulu mevzuatı ve ilgili Kanun ve
Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 17-(1) Bu Yönerge, Toros Üniversitesi Senatosu'nca kabul edildiği tarihten
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18-(1) Bu Yönergenin hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
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