
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ ̇VERSİ̇TESİ̇ 

2017-2018 YAZ ÖĞRETİ ̇Mİ ̇ ESASLARI 

Madde 1. Yaz Öğretimi İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans 
programlarında uygulanır. Yaz öğretimi su ̈resi, final sınavları haric ̧, 6 haftadır. Yaz 
öğretiminde açılacak bir dersin haftalık ders saati, yıl içi toplam ders saatinin altıya 
bölünmesi ile elde edilir.  

Madde 2. Yaz o ̈ğretimi uygulama takvimi ve ac ̧ılacak dersler, Bahar Yarıyılı, Yarıyıl Sonu 
Sınavları bas ̧lama tarihinden önce web sayfasından ilan edilir.  

Madde 3. Yaz o ̈ğretiminde açılacak dersler, bo ̈lümün/programın olumlu göru ̈s ̧ü, 
faku ̈lte/yu ̈ksekokul kurulunun önerisi ve Senato Kararı ile Bahar Yarı Yılı, Yarıyıl Sonu 
Sınavları başlamadan belirlenir.  

Madde 4. Eğitim biriminde bazı dersler ortak açılabilir. Bir Bo ̈lümde/Programda ac ̧ılacak 
ders sayısı; eg ̆itim birimince belirlenen ortak dersler dıs ̧ında 10 ders ile sınırlıdır. Tasarım, 
Mesleki Eğitim/Uygulama, I ̇s ̧yeri Eg ̆itimi/Uygulaması ve benzeri uygulamalı dersler yaz 
öğretiminde ac ̧ılamaz.  

Madde 5. Yaz öğretiminde ac ̧ılacak Üniversite Ortak Dersleri; Ortak Temel Dersler 
Koordinatörlüğünce belirlenir.  

Madde 6. Yaz öğretiminde bir dersin ac ̧ılabilmesi için o derse kayıtlı o ̈ğrenci sayısının en az 
20 (yirmi) olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran o ̈ğrenci sayısı elliden fazla olursa bu ders 
gruplara ayrılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar U ̈niversite Senatosunca değis ̧tirilebilir.  

Madde 7. Derse yazılma is ̧lemi; ilan edilen takvimde belirtilen gu ̈nlerde yapılır. 

Madde 8. Yaz öğretiminde bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi en fazla iki ders verebilir. 

Madde 9. Yaz öğretiminde öğrenci en fazla 3 ders (10 kredi/saati geçmemek kaydıyla) 
alabilir.  

Madde 10. Öğrenciler Yaz Öğretiminde alt yarıyıllara ait hic ̧ almadıg ̆ı, alıp da bas ̧arısız 
olduğu, gec ̧ip de yu ̈kseltmek istediği dersleri de alabilir. Bu derslerden alınan son not 
gec ̧erlidir.  

Madde 11. Bahar Yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tu ̈m dersleri 
almıs ̧ ve bas ̧armıs ̧ olmak kaydıyla ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan lisans 
öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilir.  

Madde 12. Öğrenciler; İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ndeki bas ̧ka bölüm veya 
programlardaki ders/dersleri, o ̈ğrenim c ̧ıktısı ve ic ̧erig ̆i uygun olmak kaydıyla Bo ̈lu ̈m 
Bas ̧kanlığının uygun go ̈rüs ̧ü ile alabilirler.  



Madde 13. Ara sınıf öğrencilerinin bas ̧arı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile 
belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan notlar ağırlıklı genel not ortalamasına dahil edilir 
ancak bas ̧arı sıralamasını deg ̆is ̧tirmez.  

Madde 14. Yaz o ̈ğretimi sonunda mezun olan öğrencilerin genel not ortalamaları, u ̈niversite 
mezuniyet derecelerini etkilemez.  

Madde 15. Diğer Üniversitelerden gelecek o ̈ğrenciler üniversitelerince verilecek Yo ̈netim 
Kurulu Kararı ile yaz öğretiminden belirlenen esaslar dog ̆rultusunda I. Öğretim u ̈cretinin iki 
katını ödemek kaydıyla yaz okulunda ac ̧ılmıs ̧ olan derslere kayıt yaptırabilir. Yaz 
Öğretiminde alınan bas ̧arı notları Üniversitemiz öğretim ve sınav yo ̈netmeliklerinin ilgili 
maddesi kapsamında değerlendirilir.  

Madde 16. Ders kaydı yaptıktan sonra ac ̧ılan dersten c ̧ıkmak isteyen o ̈ğrenciye (u ̈niversite 
dıs ̧ından gelen öğrenciler de dahil) ücret iadesi yapılmaz.  

Madde 17. Yaz öğretimi ders ücretleri eg ̆itim birimi bazında o ̈denir. Yabancı uyruklu 
öğrenciler üç katını öderler. Öğretim dili İngilizce olan dersler için iki katı ödenir. 

Madde 18. Yaz o ̈ğretimi öğrenim süresi dıs ̧ındadır.  

Madde 19. Yaz öğretimi ilgili rektör yardımcısı koordinatörlüğünde yürütülür. 

 

2017-2018 YAZ O ̈ĞRETI ̇Mİ TAKVI ̇Mİ 

YAZ ÖĞRETİMİ̇ 25 Haziran - 29 Temmuz 2018 
Yaz Öğ̆retimi Derse Yazılma İşlemleri  21-25 Haziran 2018 
Kapatılacak derslerin ilanı  26 Haziran 2018 
Ac ̧ılmayan ders yerine yeni ders seçimi 
Yazılma yapmayanlar veya ilave ders almak isteyenler için ders kaydı  26-29 Haziran 2018  

Yaz öğretimi başlangıcı  
02 Temmuz 2018 Pazartesi  

10 Ağustos 2018 
Yaz öğretimi bitişi  10 Ağustos 2018 Pazar 
Yaz öğretimi final sınavlarının başlangıcı  13 Ağustos 2018  
Yaz öğretimi sınavları bitiş  13-15 Ağustos 2018  
Bütünleme sınavları  20 - 21 Ag ̆ustos 2017  
Tek ders sınavları  27 Ag ̆ustos 2018  
 


