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HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Haliç Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön 

lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, enstitü, konservatuar ve 

yüksekokullarda, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz öğretimine ilişkin esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Haliç Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans 

ve lisansüstü düzeylerde yapılacak yaz öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 14 üncü maddesi ile ek 26 ncı 

maddesi ile Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Haliç 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Haliç Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul veya 

meslek yüksekokullarını, 

b) İlgili birim yönetim kurulu: Haliç Üniversitesine bağlı ilgili birim yönetim kurulunu, 

c) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

ç) Rektör: Haliç Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Haliç Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

g) Yaz Öğretimi: Haliç Üniversitesinde İngilizce hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında 

uygulanan ek eğitim-öğretim programını, 

ğ) Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu: Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinasyon 

Kurulunu 

ifade eder. 

 

Yaz öğretiminin amaçları 

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır: 

a) Güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları veya almadıkları dersleri almak ve genel 

not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere yeni bir olanak sağlamak. 

b) Öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak tanımak; çift anadal ve 

yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık sağlamak. 

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim olanaklarından 

misafir öğrenci statüsünde yararlanmalarına olanak tanımak. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar 

 

Yaz öğretiminin açılması ve süresi 

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından 

belirlenir. 

(2) Yaz öğretimi süresi en az beş hafta olup, açılan derslerin haftalık ders saati normal 

ders programındaki toplam ders saati kadardır. 

(3) Yaz öğretimine diğer üniversite öğrencileri de kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilere, yaz 

öğretiminin süresini, başardıkları derslerin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir 

belge verilir. 

 

Açılacak derslerin belirlenmesi 

MADDE 7 – (1) Güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunlu olan dersler, yaz öğretimi 

programına ertelenemez. 

(2) Bir eğitim-öğretim biriminin programında yer alan derslerin yaz öğretiminde 

açılabilmesi için; en az yedi öğrencinin talep ve kayıt yaptırması gerekmektedir. Mezun 

aşamasında olan öğrenciler için bu sayının altında talep olması halinde, ilgili birim dersin 

açılmasını önerebilir. 

(3) Açılacak dersler, dersi yürütecek öğretim elemanlarıyla birlikte ilgili birim tarafından 

Rektörlüğe önerilir. Belirlenen dersler, Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra 

kesinleşir ve ilan edilir.  

(4) Kayıt olup, öğrenim ücretini ödediği halde açılmayan derslerin ücretleri iade edilir. 

(5) Üniversitemiz yaz okulunda açılmayan dersler, ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile 

diğer bir üniversiteden alınabilir. Üniversitemizde açılmış bir ders başka bir üniversiteden 

alınamaz. 

 

Derse kayıt, ders ekleme ve dersten çekilme 

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde derslere kayıt isteğe bağlıdır. Ders kayıt işlemi; 

öğrencinin online olarak derse kayıt olması, ders kaydının danışman tarafından onaylanması ve 

öğrencinin öğrenim ücretini ödemesi ile tamamlanır. 

(2) Ders kayıt aşamasında kaydoldukları derslerden açılanlara öğrencilerin yeniden kayıt 

olmaları gerekmez, dersin açılması ile derse kayıt kesinleşmiş olur. 

(3) Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on beş AKTS’lik ders alabilir. Üniversitemizde 

açılmayan derslerin başka üniversitelerden alınması halinde de on beş AKTS aşılamaz. 

(4) Mezun aşamasında olan öğrencilerin mezun olmaları için, 15 AKTS’yi yeni bir ders 

ilave etmeden aşması halinde ilave kredi ilgili birimin onayıyla alınabilir. (Örnek: mezun 

olması için gerekli üç dersin AKTS’si 18 olması halinde 3 kredi fazla alabilir. Ancak üç dersin 

AKTS’si 15 olması halinde yeni bir ders alamaz) 

(5) Proje veya uygulamalı ders alacak olan öğrencilerimizin alacakları kredi en yüksek 

kredili derse göre belirlenir.  

(6) Öğrenciler, yaz öğretim döneminde kayıt olunan derslerden çekilemezler. 

 

Devam, başarı durumu ve not ortalaması 

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminde derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi bağımsız 

uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce 

yerine getirilmiş olması, o derse yaz öğretiminde devam etme zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 
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(2) Yaz öğretiminde alınan dersler ve notlar, en son kayıtlı olduğu yarıyıl bilgileri esas 

alınarak not belgelerine ayrıca işlenir ve takip eden yarıyıl başında ağırlıklı genel not 

ortalamasında dikkate alınır. 

 

Sınavlar 

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde sınavlar; ara sınavı ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. 

(2) Yaz öğretiminde açılan ve kayıt olunan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. 

(3) Yaz öğretimi sonunda, mezun olabilmek için Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre zorunlu staj, bitirme projesi, derse kayıt, 

derse devam ve tek ders sınavı sonucunda alacağı not ile mezuniyet için gerekli diğer tüm 

koşulları sağlamış olduğu halde, sadece bir dersten başarısız durumda olan öğrenciler, yarıyıl 

sonu yapılan tek ders sınavına girebilir. 

 

Mezuniyet 

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminin tamamlanması sonrasında mezuniyet aşamasına 

gelmiş öğrencilere mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, Geçici Mezuniyet 

Belgesi verilebilir. 

(2) Yaz öğretimi sonunda mezun olan öğrenciler için mezuniyet sıralaması yapılmaz. 

 

İngilizce Hazırlık Programı 
Madde 12 – (1) İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörlüğü tarafından açılacak yaz 

öğretimi, Hazırlık Programı Koordinatörünün teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı 

ile kesinleşir ve ilan edilir.  

(2) Bu programda, bir gruptaki öğrenci sayısı en az 10 olarak tutulur. Yaz öğretimine 

katılan öğrencilerin ölçme-değerlendirme ve başarı durumları, Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve 

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

(3) İngilizce Hazırlık Programınca düzenlenen yaz öğretimi sonunda yapılacak olan 

İngilizce Yeterlik Sınavını başaran öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programlardaki 

normal öğretimine başlarlar. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler ile İngilizce Hazırlıkta 

başarısız olup da yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler 

için yapılacak İngilizce Yeterlik sınavına aynı anda girerler. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Öğrenim süresi 

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminde geçen süre, öğrencilere programlarını tamamlamaları 

için tanınmış olan öğrenim sürelerine dahil edilmez. 

Öğretim ücreti 

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi ücreti, yıllık eğitim öğretim ücretinin 60 AKTS’ye  

bölümü yöntemiyle belirlenir (Yıllık eğitim ücreti/60= 1 AKTS’lik ders ücreti). Ancak,  

Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile farklı bir ücret belirlenebilir.  

(2) Yaz öğretimi tüm öğrenciler için ücretli olup, öğrenci bursları ve indirimler dikkate 

alınmaz. 

Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu  

MADDE 15 – (1) Yaz öğretimi, her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve 

üç öğretim üyesinden oluşan Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu tarafından planlanır ve 

yürütülür. 

Yürürlük 
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MADDE 16 – (1) Bu yönerge Haliç Üniversitesi Senatosunun 30.05.2017 tarihli ve 08-

01 sayılı kararıyla kabul edilerek, bu tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 


