TC FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
YAZ OKULU YÖNERGESİ
(Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.06.2015, Toplantı Sayısı: 2015/11)
Madde 1- Yaz dönemi öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan
ek bir eğitim – öğretim programıdır.
Madde 2- Yaz dönemi öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Meslek Yüksekokulu’ nun öğretim olanakları değerlendirilerek, öğretim kapasitesinin verimli
kullanılmasını sağlamak,
b) Çeşitli sebeplerle bazı dersleri alamayan öğrenciler, aldıkları dersten başarısız olan öğrenciler,
aldıkları ve başarılı oldukları halde not yükseltmek isteyen öğrencilere imkan sağlamak,
c) Öğrencilere, süresi içinde mezun olabilme olanağını sağlamak,
d) Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu dışındaki üniversite öğrencilerine okutulan dersleri
izleme olanağını sağlamak.
Madde 3- Yaz dönemi öğretiminin süresi en az 7 haftadır. Bu süreye final sınavları dahil değildir. Yaz
dönemi öğretiminde açılan her dersin toplam saati normal yarıyıldaki ders saati kadardır.
Madde 4- Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz dönemi öğretiminde açılacak
dersler, öğrencilerin başvurularına göre Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve en
geç bahar dönemi yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilanını izleyen iki hafta içinde ilan edilir.
Madde 5 – Yaz dönemi öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesinde dikkate alınacak asgari
katılımcı öğrenci sayısı 5’tir. Bu sayı Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Madde 6 – FSTMYO öğrencileri sadece yaz dönemi öğretiminde açılamayan dersleri Yüksekokul
Müdürlüğünden izin almak koşuluyla başka bir üniversiteden alabilirler. Bu derslerin toplam kredisi
6’yı geçemez.
Madde 7 – Yaz Öğretimi’nden önceki yarıyıl sonunda, ilişiği kesilmiş öğrencilerin Yaz Öğretimi’ne
kaydı yapılamaz.
Madde 8 – Bir öğrencinin yaz öğretiminde alabileceği derslerin toplam kredisi 15’i aşamaz.
Madde 9 – Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dahil, ücretlidir.
Madde 10– Yaz öğretimine kayıtlı tüm öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80
oranında devamları ve derslerin ara ve final sınavlarına girmeleri zorunludur. Derse devamda mazeret
kabul edilmez.
Madde 11 – Yaz döneminde ders ekleme, ders silme ve izinli sayılma işlemi yapılamaz.
Madde 12 – Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz
öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem
sonu sınavına giremez.
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Madde 13– Yaz dönemi öğretiminde alınan derslerin başarı notu, transkriptlerde "Yaz Dönemi Eğitim
– Öğretimi" adı altında açılan bölümde gösterilir ve dersin ait olduğu yarıyıl not ortalamalarında
dikkate alınır.
Madde 14 – FSTMYO yaz dönemi öğretimine diğer bir üniversitede öğrenci olduğunu belgeleyen
öğrenciler de kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını,
birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Madde 15 - Yaz okulu ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Yaz eğitim öğretimi
başlamadan önce öğrenciye ilan edilir. Yaz okuluna kesin kayıt yaptırıp fakat devam etmeyen
öğrenciye ders ücreti iadesi yapılmaz.
Madde 16 – Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer
ilgili hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Akademik Takvime göre yürütülür.
Madde 17 – Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalıdır. Yaz
okulundan ders alacak öğrenciler ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen
tarihlerde tamamlarlar.
Madde 18 – Bu yönerge 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında yürürlüğe girer.
Madde 19 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, , Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile
Yüksekokul Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Madde 20 – Bu Yönerge hükümlerini Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.
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