MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Yaz Okulu’na ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, MŞÜ bünyesinde yer alan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin
ve özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin katılabileceği, yaz aylarında açılacak eğitim -öğretim programlarına ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin (c) bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Okulunun Amaçları, Öğrenci Kabulü, Eğitim -Öğretim ve Öğrenim Ücreti
Yaz Okulunun Amaçları
Madde 4 - (1) Yaz okulu, bir eğitim -öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan, yaz ayları içerisinde
uygulanan bir eğitim -öğretim programı olup amaçları aşağıdaki gibidir:
a) Üniversitenin eğitim -öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle öğretim kapasitesi ve
verimliliğin arttırılması.
b) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olabilmeleri için ek olanak sağlanması.
c) Aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir imkân tanınması ve böylece bölümlerde oluşan öğrenci
yığılmalarının önlenmesi.
ç) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrencilere Üniversitemizde okutulan dersleri alma fırsatı verilmesi.
d)Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programını kolaylaştırmaktır.
Yaz Okulunun Süresi
Madde 5 - (1) Yaz okulunda, açılan her ders için güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders,
yoğunlaştırılmış olarak yapılır. Yaz Okulunda alınan derslerin kredileri, ön lisans/lisans ve lisansüstü programlarında
belirtildiği gibidir. Yaz okulunun başlama, bitiş ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir.
(2) Yaz okuluna katılan öğrenciler için yaz okulunda geçen süre normal eğitim -öğretim süresinden sayılmaz.
(3) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenci ek süre hakkı elde ettiği ders ya da dersleri yaz okulunda alarak
mezuniyet için gerekli şartları sağlayabilir.
Yaz Okulunda Ders Açılması
Madde 6 - (1) Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, bölüm/anabilim dalı
başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. En geç bahar yarıyılı bütünleme haftası içerisinde
alınacak olan yönetim kurulu kararları Senatoya arz edilir. Dersin ve/veya derslerin açılmasına Senato tarafından karar verilir.
(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için ön lisans ve lisans programlarında asgari 15 (onbeş); lisans üstü
programlarda asgari 5 (beş) öğrenci müracaat etmiş olmalıdır.
(3) Yaz okulunda ders açılması ve yaz okulunun akademik takviminin belirlenmesi ile diğer usul ve esasları belirleme
yetkisi Senatodadır.
(4) Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz okuluna ertelenemez.
Yaz Okulunda Ders Alma Şartları
Madde 7 - (1) Bir öğrenci yaz okulunda;
a) Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda almadığı dersleri,
b) Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda almış olduğu, ancak notunu yükseltmek istediği dersleri (Bu durumda
öğrencinin aldığı son not geçerlidir),

c) Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda alıp başarısız olduğu dersleri,
ç) Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla bir üst yarıyıl/yıl
derslerini alabilir.
(2) Öğrenci, Muş Alparslan Üniversitesinde yaz okulunda açılmayan dersleri, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu
kararıyla başka bir üniversitenin yaz okulunda alabilir. Yaz okulunda bir akademik yılda en fazla 12 MŞÜ kredilik ders
alınabilir.
(3) Öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri yaz okulunda alamaz.
(4) Öğrenci, yaz okulunda bitirme ödevi/bitirme projesi/bitirme tezi gibi bireysel çalışma gerektiren dersleri alamaz.
(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı bir yıl sürdüğünden, hazırlık sınıfının yaz okulu açılamaz; bir başka yükseköğrenim
kurumuna bu taleple müracaatta bulunulamaz.
Yaz Okuluna Kayıt, Diğer Bir Üniversiteden Ders Alma, Derslere Devam ve Değerlendirme
Madde 8 - (1) Yaz okulunda açılacak derslere başvurular program/anabilim dalı/bölüm başkanlıklarına yapılır.
(2) Ön kayıtlar bütünleme sınavı bitiminden sonraki hafta içerisinde yapılır.
(3) Ön kayıttan sonraki hafta içerisinde kesin kayıtlar yapılır.
(4) Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.
(5) Yaz okulunda ders alan öğrenciler Muş Alparslan Üniversitesinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.
(6) Öğrenci yaz okulunda aldığı derslere devam etmek zorundadır.
(7) Öğrenci, bu yönerge maddelerine uymak şartıyla, ilgili birimin ders eşdeğerliğine ilişkin uygun görüşü ve
müdürlüğün/dekanlığın onayı ile Muş Alparslan Üniversitesinde açılamayan dersleri diğer üniversitelerin yaz okullarından
alabilir. Diğer üniversitelerden alınan derslere ait başarı notları, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra
öğrenci transkriptine işlenir.
(8) Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Muş Alparslan Üniversitesinde açılan yaz okulu
derslerine kayıt yaptırabilirler.
(9) İlişiği kesilmiş olan bir öğrenci, yaz okulundan yararlanamaz.
(10) Yaz okulunda açılan her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.
(11) Yaz okulunda bütünleme sınavları yapılmaz.
(12) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda devam şartlarını daha önce yerine getirmek kaydıyla mezuniyet
aşamasına gelip sadece tek dersten başarısız olan önlisans ve lisans öğrencileri, Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20’nci ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21’inci maddelerindeki
şartları sağlamak kaydıyla Akademik Takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.
Yaz Okulunun Akademik Takvimi
Madde 9 - (1) Yaz Okulunun akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, Üniversite Senatosu
tarafından belirlenerek ilan edilir.
Öğrenim Ücreti
Madde 10 - (1) Öğrencilerden alınacak yaz okulu ücreti, Bütçe Uygulama Talimatı ile Maliye Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararları göz önünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
(2) Öğretim elemanlarına ödenecek ders ücreti, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11’inci maddesi
hükümleri, 2547 sayılı Kanun, Bütçe Uygulama Talimatı, Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili
kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 11 - (1) Bu yönergede belirtilmeyen konularda yönerge hükümleri Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu ve
Üniversite Yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, Muş Alparslan Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Yönerge hükümlerini, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür

