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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde güz ve bahar 
yarıyılları dışında kalan yaz öğretiminde uygulanacak eğitim-öğretim programlarının usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi yaz öğretimi yapılan tüm eğitim 
birimlerinde uygulanacak ilkeleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/c, 14/b-1 ve Ek-26 ncı 
maddeleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu Yönergede geçen terimlerden 

a. Birim: Üniversiteye bağlı Fakülteleri,  

b. Birim Kurulu: Fakülte Kurullarını,  

c. Birim Yöneticisi: Fakültelerde Dekanı,  

ç. Öğrenci: İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisini, 

d. Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü, 

e. Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu, 

f. Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

g. Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 

    ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Akademik Takvim, Süre, Ücretler ve Ek Ders 

Akademik Takvim 

MADDE 5- Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, 
sınavlar ve diğer hususlar kural olarak akademik takvime göre yürütülür. 

Süre 

MADDE 6- (1) Yaz öğretimi dersler, ara sınav ve yarı yıl sonu sınavından oluşur. Yaz 
öğretiminde mazeret veya bütünleme sınavı yapılmaz. 

(2) Yaz öğretiminin süresi ara sınav dâhil altı (6) haftadan az olamaz. Final sınavları hariçtir. 

(3)Yaz öğretiminde bir ders normal yarıyıldaki koduyla, aynı toplam ders saati, AKTS ve 
ulusal kredisi ile açılır ve haftada, normal öğretimdeki haftalık ders saatinin en az iki katı ders 
yapılır. 

(4) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

Ücretler ve Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ek Ders Ücreti 

MADDE 7- (1) Yaz öğretiminde öğrencinin ödeyeceği ücret, Yükseköğretim Kurulu 
tarafından her yıl belirlenen 1 ders saati ücreti esas alınarak Üniversite Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir.   

(2) Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 
Kanunu’nun 11. Maddesinde akademik unvanlar itibariyle öngörülen ek ders ücretinin beş 
katına kadar ek ders ücreti, sınav ücretinin de üç katına kadar sınav ücreti ödenir. Ek ders 
ödemesi hesabında asgari ders yükü hesaba katılmaz. Ders veren öğretim elemanlarına 
ödenecek ek ders ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Derslerin Açılması, Başvuru ve Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu 

Derslerin Açılması 

MADDE 8 - (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, Fakülte Kurulunun kararı ve Senato onayı 
ile belirlenir ve en geç bahar yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının başlamasıyla kesinleşir.  

(2) Senato onayı ile belirlenen dersler Üniversitenin internet sayfasında ilan olunur. 
Bütünleme sınavlarının son ilan tarihini takip eden üç gün içerisinde ilan olunan derslere kayıt 
başvuruları alınır. 

(3) Yaz öğretiminde, bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin o derse kayıt yaptırmış 
olması gerekir. Kaydolan öğrenci sayısının 15’den az olması halinde ilgili ders açılmaz. 
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(4) Yaz öğretiminde açılacak derslerin hangilerinin örgün veya uzaktan eğitim yoluyla 
yürütüleceği, dersi açan birimin Fakülte Kurulu kararı ile tespit edilir. Uzaktan eğitim yoluyla 
yürütülecek derslerin sınavları örgün olarak Fakülte tarafından belirlenen tarih, yer ve saatte 
yapılır. 

Başvuru ve Ders Alma Esasları 

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derslerden en fazla dört (4) ders alabilir. 
Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve 
başarmış olmak kaydıyla ağırlıklı Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) 3.00 ve üzeri 
olan öğrenciler yaz öğretiminde bir üst sınıftan en fazla iki (2) ders alabilir. 

(2) Öğrenci, kaydolmak istediği derslerin yaz öğretiminde ilan edilen dersler arasında yer 
alması halinde bu dersleri diğer Üniversitelerin yaz öğretiminden alamaz. Ancak 8. maddenin 
2. fıkrasına göre Senato tarafından ilan olunan dersler arasında yer almayan dersler için bu 
fıkra hükmü uygulanmaz. Bu durumda Senato tarafından yapılacak ilanda yer almayan 
dersler, İlgili Fakülte’nin izin vermesi, ders içerikleri ve haftalık ders saatinin eşdeğer olması 
kaydıyla, ilgili yılda YKS puanı İMU programının taban puanından daha yüksek taban puanla 
öğrenci yerleştirilen bir programın verildiği Üniversitenin yaz öğretiminden alınabilir.  

(3) Yaz öğretiminde, kayıttan sonra ders ekleme, silme ve dersten çekilme işlemleri 
uygulanmaz. Ancak, kayıt yaptırılan dersin açılmaması durumunda, bu maddenin birinci 
fıkrasındaki hükümler geçerli olmak kaydıyla, açık olan bir başka derse kayıt yaptırmasına 
imkân verilir. Açılamayan ders öğrenci üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir. 

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz ve o dersten en son 
almış olduğu harf notu geçerli sayılır. 

(5) İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencisi olmayan diğer Üniversite öğrencileri de yaz 
öğretiminde açılan dersleri alabilirler. Açılan bir derse kayıtlı öğrenci sayısı 150’yi geçemez. 
Derse kabul edilen öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencileri öncelikli olmak 
üzere, başvuru sırasına göre belirlenir.  

Devam ve Başarı Durumu 

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde, derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun 
daha önce yerine getirilmiş olması, o derse devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

(2) Yaz öğretiminde açılan dersler için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır; ara 
sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz dönemine kayıtlı öğrenciler girer. Başarının 
değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans 
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(3) Öğrencinin yaz öğretiminde aldığı dersler ders planında dersin ait olduğu yarıyıl içinde 
gösterilerek genel akademik not ortalamasına dâhil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 



4 
 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 11- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır. 

Yürürlükte Kaldırılan Hükümler 

MADDE 12- İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2017-2018 Yaz Öğretimi Esasları yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 13- Bu Yönerge, Senatonun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14- Bu Yönerge hükümleri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü tarafından 
yürütülür. 


