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ATILIM ÜNİVERSİTESİ
YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
Madde 1- a) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alıp devam ettikleri ancak yapılan
sınavlar sonunda başarısız oldukları desleri, bu dönemleri beklemeksizin almalarını sağlamak,
b) Normal dönemlerdeki öğrenci yığılmalarını önlemek,
c) Öğrencilerin daha önce geçer not aldıkları derslerin notlarını yükseltmelerine imkan vermek,
d) Hazırlık eğitiminde başarısız olan öğrencilere yabancı dil destek eğitimi vermek,
e) Ön koşullu dersler, ders çakışmaları, ders sayısı sınırlamaları nedeniyle döneminde bir
dersi/dersleri alamayan, diğer bir deyişle, düzensiz öğrenci durumuna düşen öğrencilerin eksikliklerini
tamamlayarak düzenli öğrenci durumuna geçebilmelerini sağlamak.
f) Yandal ve Çift Anadal programlarına kayıtlı öğrencilerin güz ve bahar dönemlerindeki aşırı
yüklerinin azaltılmasını sağlamak,
Kapsam
Madde 2- Yaz Öğretimi Atılım Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2. maddesi
çerçevesinde hazırlanan akademik takvime göre yapılan güz ve bahar dönemleri dışında kalan ve yaz
tatili aylarında uygulanan eğitim-öğretim biçimidir.
Derslerin Açılması
Madde 3- Açılacak dersler, bahar döneminin bitiminden sonra ilk iki hafta içerisinde yapılan
öğrenci başvuruları göz önünde bulundurularak ve danışmanların görüşü alınarak, bölüm
başkanlarınca belirlenir. Belirlenen program ilgili fakülte veya yüksekokul yetkili organlarında kabul
edildikten sonra Senatonun onayına sunulur. Dersler Senatonun onayından sonra, ilan edilir.
Öğrenci Sayısı
Madde 4 - Bir dersin açılabilmesi için gereken öğrenci sayısındaki alt sınır (8) sekizdir. Bu sınır
derslerin özelliği dikkate alınarak Bölüm Başkanlığınca değiştirilebilir.
Kayıtlar
Madde 5- (Değişik fıkra:RG-3/10/2014-29138) Kayıtlar bahar döneminin bitiminden sonra
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Arasınıftaki öğrenciler lisans veya önlisans
programlarından en çok iki ders, mezuniyet durumundaki öğrenciler ise, üç dersi geçmemek şartı ile
en çok 10 kredilik ders alabilirler. Mezuniyet durumundaki öğrencinin tanımı Senato tarafından
belirlenir.
Yaz öğretimi programlarında kayıt dondurma, ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma
gibi işlemler uygulanmaz. Derslere devam zorunludur. Yaz öğretimine kayıt yaptırıp öğretime devam
etmeyenlerin ücreti iade edilmez.
Eğitim Süresi
Madde 6- Eğitim-öğretim her akademik yılda Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan
edilir. Eğitim-öğretim süresi, final sınavı hariç en az (7) yedi haftadır. Her ders için, normal dönemde
yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Mali Hükümler
Madde 7- Ders veren öğretim elemanlarına, rektörlüğün tesbit ettiği ve Mütevelli Heyeti
Başkanlığının onayladığı miktar üzerinden ders ücreti ödenir. Yaz öğretimine devam eden öğrenciler,
aldıkları her ders için tesbit edilen yaz öğretimi ders ücretini peşin olarak öderler.
Değerlendirme
Madde 8- Devam, arasınavı, ödev, proje, atölye, laboratuvar, staj, uygulama, final sınavı ve
başarı notu açısından değerlendirme işlemlerinde Atılım Üniversitesi birimlerine ait eğitim-öğretim ve
sınav yönetmelikleri ve ilgili birimlerce bu yönetmeliklere dayalı olarak çıkarılan yönerge hükümleri
uygulanır.
Madde 9- Alınan notlar, öğrenci işleri kayıtlarında ve not listelerinde Yaz Öğretimi adı altında
oluşturulacak bölümde muhafaza edilir. Bu notlar, normal dönemdeki notlar gibi değerlendirilir ve
not kütüklerine işlenir.
İstisnalar
Madde 10 - Mezun olacak durumda olan öğrenciler, yaz öğretimi sonunda başarılı oldukları
taktirde diploma almaya hak kazanırlar. Diploma 8 inci yarıyıl sonunda verilir.
Madde 11 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu yönetmeliğin hükümlerine aykırı
olmamak şartı ile Üniversite Senatosu ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokul kurul
kararları uygulanır.
Hazırlık Öğretimi
Madde 12 - Hazırlık Okulu’nda akademik yıl sonunda kur’unda ve yeterlik sınavında başarısız
olan öğrenciler için yaz öğretimi yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca 7-8 hafta süren yabancı dil yaz
öğretimi programı açılır. Bu programa katılan öğrencilerden tekrar ettikleri kurda başarılı olanlar
izleyen akademik yılda açılacak olan kurlardan kendilerine uygun olanlara alınırlar. Üçüncü kurunu
başarılı bir şekilde bitirmiş ve daha önceki yeterlik sınavında başarısız olup yaz öğretimine devam
etmiş öğrencilere program sonunda yeterlik sınavı hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler
bölüm programlarına devam etme hakkını kazanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olanların ise
akademik yıl başında açılan yeterlik sınavına girme hakkı saklıdır.
Kurlarını tamamlamamış öğrenciler için kur açılması yetkisi üniversite yönetim kuruluna aittir.
Yaz öğretimi programına katılacak öğrencilerden belli usule göre tespit edilecek ücret peşin alınır.
Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.
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