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T.C. 

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ 

YAZ ÖĞRETĠMĠ YÖNERGESĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 
Madde 1 – Bu Yönergenin amacı ve kapsamı;  

(1) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak eğitim-öğretim 

programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

(2) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin eğitim – öğretim imkanlarını yaz aylarında da 

değerlendirmek, öğrencilerin normal dönemlerde alıp başarısız oldukları derslerden başarılı 

olmalarına veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine imkan 

sağlamak, bölümlerde meydana gelen öğrenci yığılmalarını gidermek, eğitim – öğretim 

verimini artırmak ve yabancı dil hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan öğrencilerin 

başarılı olmalarına destek sağlamaktır.  

 

Dayanak 
Madde 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 13. Maddesi ve  4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 7, 14 ve 36 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Akademik Takvim ve Öğretim Süresi 

Madde 3- Yaz öğretiminin açılıp açılmayacağı, açılmasına karar verilirse hangi bölüm 

ve programlarda açılacağı, süresi, takvimi her eğitim-öğretim yılının başında Senato 

tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretiminde açılan her ders güz veya bahar 

yarıyıllarındaki toplam ders saati kadar yapılır.  

 

Yönetim 

Madde 4- Yaz öğretimi; ilgili Rektör Yardımcısının Başkanlığında oluşturulan “Yaz 

Öğretimi Koordinasyon Kurulu” sorumluluğunda düzenlenir.  

 

Derslerin Açılması ve Kayıt 

Madde 5- (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler; lisans programlarında, ilgili fakülte 

veya bölümlerin; ön lisans programlarında, ilgili program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili 

yönetim kurullarınca, hazırlık sınıfında ise Dil Okulu Koordinatörlüğünün önerisi üzerine, 

Üniversite Senato tarafından karara bağlanır. 

(2) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı Rektörlük onayıyla 

belirlenir.  

(3) Yaz öğretiminde her bir fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul ile dil okulunda aynı 

ad ve aynı kredi ile tek bir ders açılabilir. 

(4)  Yaz öğretiminde yabancı dil eğitim ve öğretim programında haftalık ders saati 30 saatten 

az olamaz. Yaz öğretimi sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik sınavına ancak yaz 

öğretimine devam etmiş olan öğrenciler girebilir.  

(5) Yaz öğretiminden önceki yarıyıl sonu itibariyle,  ilişiği kesilme durumuna gelen 

öğrencilerin yaz öğretimine kaydı yapılamaz. 
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(6) İkinci öğretim yapılan bölümlerde / programlarda açılacak derslere örgün ve ikinci 

öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat aynı içerikli 

aynı kredi / saatli derslere ilgili kurumun Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt yaptırabilirler.  

(7) Normal öğretim süresini tamamlayan öğrenciler Yaz öğretiminde; ağırlıklı genel not 

ortalamasını yükseltmek amacı ile daha önce almadığı dersler de dahil olmak üzere istediği 

dersleri alabilir. 

(8) Yaz Öğretiminde öğrencinin tercihine göre en fazla 4 ders veya 30 AKTS’lik ders 

alınabilir. (30 AKTS, 4’den fazla derse karşılık geliyorsa bu durumda ders sayısına bakılmaz.) 

Zorunlu durumlarda gerekçesi ile birlikte öğrencinin bağlı olduğu bölümün/program önerisi 

ve fakülte/müdürlüğün yönetim kurulu kararı ile öğrencinin alabileceği 30 AKTS’nin 

üzerindeki talepler Rektör tarafından değerlendirilir.   

(9) Hak donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz öğretiminde 

alamazlar. 

 

Madde 6- Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu takdirde diğer 

üniversitelerin öğrencileri kabul edilebilir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri, diğer 

üniversitelerin yaz öğretimlerine ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunun uygun 

görmesi kaydıyla devam edebilir.  

 

Madde 7- Dersler başladıktan sonra ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma 

talepleri dikkate alınmaz.  

 

Madde 8- Yaz öğretimi sınav döneminde “ek sınav ve mazeret sınav” hakları 

kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler ise isterlerse diğer 

öğrencilerle aynı koşullarda yaz öğretimine devam edebilirler.  

 

Başarı Durumu ve Değerlendirme 

Madde 9- Yaz öğretiminde açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı 

değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti ilgili Fakülte/Yüksekokul ve Enstitülerin 

Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtilen şekilde yapılır. 

 

Madde 10- Yaz öğretiminde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen 

öğrencilere mazeret sınavları açılmaz. Yaz öğretiminde açılan ve kayıt olunan dersler için 

bütünleme sınavı yapılmaz.  

 

Madde 11- Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, bunu izleyen akademik yılın 

başında not ortalamalarında dikkate alınır. Transkripte Yaz dönemi ayrıca belirtilir.  

 

Diğer Hükümler  

Madde 12- Yaz öğretimi sonunda mezuniyet durumuna gelen öğrencilere “Geçici 

Mezuniyet Belgesi” verilir.  

 

Madde 13- Yaz öğretiminde geçen süre öğretim süresinden sayılmaz.  
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Mali Hükümler  

Madde 14- Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ve Mütevelli Heyeti tarafından 

onaylanan esaslara göre belirlenecek ders ücreti ödenir. 

 

Madde 15- Yaz öğretiminde öğrenciler,  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim 

Kurulu tarafından tespit edilen ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre 

öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.  

 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 16- Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ile “İstanbul Yeni Yüzyıl 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri geçerlidir. Bu Yönergede 

hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, 

Senato ve ilgili birim yönetim kurullarının kararları uygulanır.  

 

Yürürlük  

Madde 17- Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 18- Bu yönergeyi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

02.07.2013 2013/05 

Yönergenin Değiştirildiği Senato’nun 

Tarihi Sayısı 

23.06.2014 2014/05 

21.06.2017 2017/07 

03.07.2017 2017/08 

13.06.2018 2018/05 

16.05.2019 2019/04 

 


