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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM USUL VE ESASLARI 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) İşbu düzenlemenin amacı ve kapsamı, İstinye Üniversitesi’nde yaz döneminde 

açılacak derslerin usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) İşbu usul ve esaslar, İstinye Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nin 7 nci 

maddesinin (c) bendi uyarınca yürürlüğe konulmuştur. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen: 

a) Akademik Takvim: İstinye Üniversitesinde eğitim öğretimin ve süreçlerin yapıldığı zamanı 

gösteren takvimi, 

b) Mütevelli Heyeti: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni, 

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörü’nü, 

ç) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu, 

d) Üniversite: İstinye Üniversitesi’ni, 

e) Yaz Dönemi: İstinye Üniversitesi’nde güz ve bahar yarıyılları dışında eğitim-öğretim 

süreçlerinin devam ettiği dönemi, 

ifade eder. 

 

Açılacak dersler 

MADDE 4 – (1) İstinye Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci 

maddesi çerçevesinde açılacak yaz dönemi derslerinin belirlenmesi için Akademik Takvimde belirtilen 

tarihlerde öğrencilerden başvuru toplanır.  

(2) Açılacak derslerin belirlenmesinde mezun durumundaki öğrencilerin kaldığı dersler 

öncelikli olacaktır. Önlisans programlarında son yıl, lisans programlarında son iki yıl dersleri öncelikli 

olacaktır. 

(3) Yaz dönemi için açılacak dersler, tam burslu öğrencilerin haricinde en az sekiz ücretli 

öğrencinin kayıt yaptırması halinde açılır. Bu sayının altında kayıt yapılan derslerin açılıp 

açılmayacağına Senato tarafından karar verilir.  

            (4)  Öğrenciler, İstinye Üniversitesi’nde açılmayan bir dersi başka üniversitelerden İstinye 

Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen muafiyet 

esaslarına göre alabilir. Muafiyet işlemi yapılırken öğrenicinin dersi aldığı üniversitedeki ders içeriği 

ve kredisi esas alınır. 

            (5) Yaz döneminde öğrenciler daha önce alıp kaldığı, şartlı geçtiği veya hiç almadığı dersi 

alabilir. Öğrenci isterse çift ana dal ve yan dal derslerini de yaz döneminde alabilir. 



 

            (6) Yaz döneminde açılan derslerin İstinye Üniversitesi’nden alınması esastır. İstisnai 

durumlarda ilgili yönetim kurulu kararına göre hareket edilir. 

Kontenjan ve ücretler 

MADDE 5 – (1) Kontenjan tavan sınırlaması, dersi verecek öğretim elamanı tarafından her bir 

ders için önceden belirlenir. Bu sayı güz/bahar döneminde dersin bir sınıfına kayıt yaptıran öğrenci 

sayısından daha az olamaz. Dersi almak isteyen öğrenci sayısının, belirlenen kontenjandan fazla olması 

durumunda ilgili ders için birden fazla sınıf açılabilir.  

(2) Ders ücreti kredi üzerinden hesaplanır.  

(3) Tam burslu öğrencilerin kazanmış olduğu indirim ve burslar yaz döneminde de geçerlidir. 

        (4) Yaz döneminde açılacak dersler için kredi başına ödenecek ücret her yıl Mütevelli 
Heyet tarafından belirlenir. 

(5) Öğrencinin, yaz döneminde ders alabilmesi için öncelikle alacağı derse ait ücreti yatırması 

gereklidir. Ücreti yatırılmadan ders alma işlemi yapılamaz.  

(6) Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma tarihinden sonra derslere devam 

etmeyen veya dersten çekilen öğrencinin ödemiş olduğu ücret iade edilemez.  

 

Kredi yükü ve değerlendirme 

MADDE 6 – (1) Yaz döneminde alınabilecek toplam ders yükü 20 krediyi geçemez. Buna başka 

üniversitelerden alınan derslerin kredileri de dâhildir.   

(2) Öğrenci, not yükseltmek için daha önce alıp şartlı geçtiği dersleri yaz döneminde tekrar 

alabilir. Öğrencinin tekrar aldığı derste başarısız olması durumunda, yaz döneminde aldığı başarısız not 

geçerli sayılır ve ilgili dersi tekrar alması gerekir.  

(3) Derslerin başarı değerlendirmesi İstinye Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır. 

 

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu usul ve esaslar İstinye Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildikten ve 

Mütevelli Heyeti tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu usul ve esaslar İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


