ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
YAZ OKULU İLE İLGİLİ MADDELER
Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir.
Eğitim-öğretim dönemleri, yarıyıl uygulayan birimlerde güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.
Bir yarıyıl ondört hafta (yetmiş iş günü), bir yıl yirmisekiz hafta (yüzkırk iş günü) olarak
düzenlenir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulu ayrı bir yarıyıl niteliği
taşımaz.
Ders alma ve bırakma
MADDE 15 – (6) Öğrenciler, alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları ve alıp (Z) ya da (FF)
notu almış oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Öğrenci değişim programlarından
yararlanan öğrenciler, ilgili değişim programının uygulandığı kurumdan alarak başarısız
olduğu dersi/dersleri, yaz okulunda ve/veya değişim programı dönüşünde kendi kurumundan
alabilirler.
Diğer yükseköğretim programlarında alınan dersi transfer
etme MADDE 16 –
(3) Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç olmak üzere diğer yollarla
kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından aldıkları
ders/dersler ile Üniversite öğrencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla diğer yükseköğretim
kurumlarından aldıkları derslerin başarı notları Üniversitede uygulanan harf notlarına
çevrilerek not döküm belgelerine işlenir.
Sınavlar
MADDE 20 –
e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama
şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir
defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi
sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile
başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse
kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek
ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan
öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar
sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler.
f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir
nedenden dolayı ara sınavlara, bütünleme sınavı yapılmayan birimlerde yarıyıl sonu
sınavlarına ve bütünleme sınavı yapılan birimlerde ise bütünleme sınavlarına katılamayan
öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa
süreli sınavlar ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi
bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
Ağırlıklı genel not ortalaması
MADDE 28 – (2) Yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO, öğrencinin yaz okuluna
başlamadan önceki AGNO’su yerine geçer.

