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İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında 
uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim 
yapan programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarında, yaz aylarında yapılacak olan yaz eğitim-
öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönergede adı geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’ni
b) Fakülte, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde lisans eğitimi yapılan fakülteleri
c) Meslek Yüksekokulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde ön lisans eğitimi yapılan

Plato Meslek Yüksekoklunu
d) Hazırlık Sınıfı: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını,
e) Mütevelli Heyet: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Senato: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Fakülte Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Fakülte Kurulunu,
h) MYO Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Kurulu’nu,
i) Yönetim Kurulu: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders

kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini
sağlayan Avrupa Kredi Transfer sistemini,

k) Ulusal Kredi: Bir yarıyıl içinde yapılan teorik ders veya uygulama, laboratuvar, klinik,
atölye ve benzeri çalışmayı kapsayan öğrenci iş yükünü ifade eden ölçü birimini,

l) Kredi: AKTS Kredisini ifade eder.

Madde 5- Yaz dönemi öğretiminin amaçları şunlardır: 
a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını, yaz aylarında da değerlendirmek,
b) Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kayıtlı öğrencilere bu programları izlemede

rahatlık sağlanması ve üstün başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine
imkan tanınması,

c) İlgili akademik yılın güz ve bahar yarıyıllarında hiç almadığı, alıp da başarısız olduğu
veya GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrencilere imkan sağlamak, (Başarı notunu
yükseltmek amacıyla alınan derslerde son alınan not geçerlidir.)

d) Öğrencilere, süresi içinde mezun olabilme olanağını sağlamak,

Madde 6- Yaz öğretimi takvimi, Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde ilan edilir. 
Yazokulunda, hazırlık sınıfları hariç bir dönemde yapılan ders saati kadar ders yapılır.  Yaz 
öğretimi isteğe bağlıdır ve öğretim süresi yedi haftadır. Yaz öğretiminde geçen süre öğretim 
süresinden sayılmaz. Yaz döneminde öğrencinin başarı durumunun saptanması ilgili derslerin 
güz/bahar yarıyılında açılan derslerdeki gibidir. 

Madde 7- Azami kanuni süresini bahar dönemi sonunda doldurmuş ve ilişik kesme durumuna 
gelmiş öğrenciler de yaz döneminden ders alabilir. İlişik kesme işlemi bir sonraki akademik 
yılın güz dönemi başında yapılır. 
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Madde 8- Güz ve bahar yarıyılları ders programlarına bağlı olarak yaz dönemi öğretiminde 
açılacak dersler, öğrencilerin başvurularına göre Üniversite’nin ilgili Fakülte Kurulu veya MYO 
Kurulu tarafından senatonun uygun görüşü alınarak kesinleştirilir. 
 
Madde 9- Bir öğrencinin yaz öğretiminde alabileceği derslerin toplam kredisi 16 AKTS’yi (12 
Ulusal Krediyi) aşamaz. (Uzaktan eğitim dersleri hariç.) 
 
Madde 10- Yaz öğretimi boyunca öğrencilerin kayıt oldukları tüm derslerin ilgili mevzuat 
hükümleri doğrultusunda teorik derslerde en az %70’ine, uygulamalı derslerde en az %80’nine 
devam etmeleri zorunludur. Derse devamda ve sınavlarda mazeret kabul edilmez. 
 
Madde 11- Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme veya izinli sayılma 
işlemleri uygulanmaz. 
 
Madde 12- Üniversite yaz öğretimine farklı bir üniversitede eğitim görmekte olan öğrenciler de 
kayıt yaptırabilir. Bu öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, başardıkları derslerin kodu, adı, 
haftalık ders saati, (T/U/L), AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. 
 
Madde 13- Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki 
aşamalıdır. Yaz okulundan ders alacak öğrenciler ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri ilan edilen 
tarihlerde tamamlarlar. 
 
Madde 14- Yaz okulu ücretleri her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Yaz eğitim 
öğretimi başlamadan önce öğrenciye Üniversite web sayfasında ilan edilir. Yaz okuluna kesin 
kayıt yaptırıp, devam etmeyen öğrenciye ders ücreti iadesi yapılmaz. Yaz öğretimi, burslu 
öğrenciler dahil, ücretlidir. 
 
Madde 15- Hazırlık sınıfları için yaz öğretimi şu şekilde düzenlenir; 

a) Hazırlık sınıfı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Senatonun belirlediği ilkeler 
doğrultusunda açılabilir.  

b) İngilizce hazırlık sınıfında yürütülen İngilizce öğretimi programı için açılacak yaz 
öğretimi, ilgili birimin teklifi ve Rektör onayından sonra koordinasyon kurulunca 
uygulanır.  

c) Yaz öğretimine katılan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve 
başarı durumları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Senatoca belirlenen esaslara 
göre düzenlenir.  

d) İngilizce hazırlık sınıfı yaz programı sonunda başarılı olanlar güz yarıyılı başında kayıtlı 
oldukları bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler 
kaldıkları yerden hazırlık eğitimine devam ederler. 

 
Madde 16- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Madde 17- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili 
mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
 
Madde 18- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 
 

 


