SİİRT ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencilerinin
diğer üniversitelerden yaz okulunda alacakları derslerle ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Siirt Üniversitesi bünyesinde ön lisans ve lisans öğrenim
yapılan birimlerde Yaz Okulu uygulama usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge;4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7.nci, 14.üncü ve ek 26.ncı maddelerine, Siirt Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine dayanılarak ve Yükseköğretim 25.06.2014 tarihli Yürütme Kurulunda
alınan karar gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Siirt Üniversitesini,
b) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,
c) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Birim: Siirt Üniversitesine bağlı Fakülteye, Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu,
f) Birim Yöneticisi: Birimlerden Fakültelerde Dekanı, Yüksekokullarda ve Meslek
Yüksekokullarında Müdürü,
g) Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,
h) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,
i) Yaz Okulu: Üniversitelerce bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında
kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,
j) Eş Değer Ders: Adı ve kredisi aynı veya adı farklı kredisi aynı olmakla birlikte dersin
içeriği en az yüzde seksen aynı olan dersi,
k) AGNO : Akademik Genel Not Ortalamasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar
Başvuru, Ders Alma ve Başarı Durumu
Başvuru ve ders alma esasları
MADDE 5 – (1) Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrenciler bütünleme
sınavlarının ilan edildiği tarihten itibaren ilk beş işgünü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde
diğer üniversiteden alacağı derslerin içerikleri ile birlikte bölüm başkanlığına müracaat ederler.
MADDE 6 – (1) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki üniversiteden ders alamaz.
(2) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler programının ilgili yıldaki (öğrencinin kayıt
yaptırdığı yıl ) taban puanından daha yüksek olan tüm üniversitelerinden ders alabilir.
(3) Yaz okulundan alınan derslerden sonra, ilgili dönem sonu itibariyle öğrenciye ayrıca
tek ders sınav hakkı verilmez.
(4) Yaz okulunda öğrenciler bulunduğu yarıyıl ve alt yarıyıllardaki;
a) Başarısız olduğu dersleri,
b) İlk kez alacağı dersleri alabilir.

(5) Yaz okulunda öğrenciler kredisine bakılmaksızın Yaz döneminde, dönemde en fazla
3 ders alabilir.
(6) Öğrenciler, yaz okuluna gitmeden önce alacağı derslerin eşdeğerliliği bölüm
başkanlığınca uygun görülmesi ve ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından
onaylanması gerekir.
Devam ve başarı durumu
MADDE 7 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun
daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz. Yaz Okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna
sayılmaz.
(2) Yaz okulunda diğer üniversitelerden alınıp başarılı olunan dersler notlu muaf edilir.
Bu notlar “Yaz Dönemi” adı altında açılacak bir dönemde gösterilerek AGNO’ya dahil edilir, ilgili
dönemlerin ortalamasına dahil edilmez. Ayrıca başarı sıralamasında ve yüzde ona giren
öğrencilerin belirlenmesinde yaz okulunda alınan notlar değerlendirmeye alınmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları
uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönerge Siirt Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

