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YÖNETMELİK 

Üsküdar Üniversitesinden: 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YAZ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde 

eğitim-öğretim veren meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte ve enstitülerce güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz 

aylarında yürütülecek olan yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde 

gerçekleştirilecek yaz eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) İlgili birim: Üsküdar Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını, 

b) İlgili birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulu, enstitülerde enstitü kurulu, yüksekokullarda yüksekokul 

kurulu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu kurulunu, 

c) İlgili birim yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, enstitülerde enstitü yönetim kurulu, 

yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokulu yönetim kurulunu, 

ç) Mütevelli Heyeti: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

g) Üniversite Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ğ) Yaz eğitim-öğretimi: Üsküdar Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü programları bünyesinde, güz 

ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarını kapsayan dönemde uygulanan eğitim-öğretim programını, 



h) Yaz eğitim-öğretim koordinatörlüğü (YEÖK): Üsküdar Üniversitesi Yaz Eğitim-Öğretim 

Koordinatörlüğünü 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Eğitim-Öğretim Uygulamasının Amaç ve Esasları 

Yaz eğitim-öğretiminin amaçları 

MADDE 5 – (1) Yaz eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır: 

a) Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının güz ve bahar yarıyıllarının yanı sıra yaz aylarında da etkin 

biçimde kullanımı sağlanarak eğitim-öğretimde verimliliği artırmak. 

b) Güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları halde başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri almak ve de genel 

not ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrencilere ek bir olanak sağlamak. 

c) Başarılı öğrencilerin, istedikleri takdirde yaz eğitim-öğretim programından da ders alarak normalden daha 

kısa sürede mezun olabilmelerine olanak vermek. 

ç) Çift anadal veya yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin bu programları yürütmelerinde kolaylık 

sağlamak. 

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer yükseköğrenim kurumlarında eğitim-öğretim görmekte 

olan öğrencilerin, Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarına olanak 

vermek. 

Yaz eğitim-öğretim programının esasları 

MADDE 6 – (1) Güz ve bahar dönemlerini kapsayan her akademik yılın bitiminde yaz eğitim-öğretim 

programının açılıp açılmayacağı, ilgili birim kurullarının da önerileri alındıktan sonra, Senato tarafından karara 

bağlanır. 

(2) Güz ve bahar yarıyıllarında açılmayan zorunlu dersler, yaz eğitim-öğretim programına ertelenmez. 

(3) Yaz eğitim-öğretim programı bünyesinde yer alan her dersin, normal eğitim-öğretim (güz veya bahar) 

döneminde verilmekte olan aynı dersle eşdeğer kredide olması zorunludur. 

(4) Yaz eğitim-öğretim programı Üniversitenin Hazırlık Okulunu da kapsar bu hususta; 

a) Yabancı diller koordinatörlüğü tarafından zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfından mezun olmak 

için gerekli kur seviyesine ulaşamamış öğrenciler için (B2 düzeyinde) yaz eğitim-öğretim programı açılır, 

b) Yaz eğitim-öğretim programında hazırlık sınıfına yer verilmesinin amacı A1-A2-B1 modüllerini bitirerek 

son modül olan B2 seviyesine bahar dönemi sonunda geçenler ve bahar dönemi sonu itibariyle B2 modülünde 

başarısız olan öğrencilerin yabancı dil düzeyini geliştirmelerini sağlamak ve hazırlık öğreniminin son 

modülünü yaz öğretiminde bitirmeleri halinde bir sonraki yıl kendi lisans programlarına başlamalarına olanak verilir. 

Akademik takvim ve yönetim 

MADDE 7 – (1) Yaz eğitim-öğretim programının kayıt, öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir. 



(2) Yaz eğitim-öğretim programının süresi yedi haftadan az olamaz. Bu süreye final sınavları dahil değildir. 

(3) Yaz eğitim-öğretimi programı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 

ve üç öğretim üyesinden oluşan Yaz Eğitim-Öğretimi Koordinatörlüğü tarafından planlanır ve yürütülür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaz Eğitim-Öğretim Programının Açılması Süreci 

Açılacak derslerin belirlenmesi 

MADDE 8 – (1) Herhangi bir birim programında yer alan derslerden hangilerinin yaz eğitim-öğretim 

programı bünyesinde açılabileceğinin belirlenmesinde öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, öğretim elemanlarının yaz 

programına katılma istekleri, ilgili birimde görevli program, anabilim dalı veya bölüm başkanlarının da önerileri 

göz önünde bulundurularak ilgili birim kurullarının teklifi ile Senatonun onayına sunulur. 

(2) Yaz eğitim-öğretim programında ders açılabilmesi için gerekli asgari öğrenci sayısı ve diğer koşullar 

Senato tarafından karara bağlanarak Yaz Eğitim-Öğretimi Koordinatörlüğü tarafından ilan edilir. 

Ders kayıt işlemleri 

MADDE 9 – (1) Yaz eğitim-öğretim programından ders almak isteğe bağlıdır. 

(2) Ders kayıt işlem süreci öğrenci tarafından başlatılıp, danışman öğretim elemanının onayının 

alınması ve öğrenim ücretinin ödenmesi ile tamamlanır. 

(3) Dersin açılması ile derse kayıt işlemi kesinlik kazanmış olur. 

(4) Öğrencinin, ücretini ödeyerek kayıt yaptırdığı herhangi bir dersin, gerekli koşulların sağlanamayarak 

açılmaması durumunda o dersin kayıt ücreti öğrenciye geri ödenir. 

(5) Yaz eğitim-öğretim programı kapsamında ders almak isteyen öğrencilerin bu Yönetmelik hükümleri gereği 

göz önünde bulundurmak zorunda oldukları derse kayıt işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır: 

a) Yaz öğretiminde öğrenci 21 AKTS kredisine karşılık gelmek üzere en fazla 5 ders alabilir. 

b) Yaz öğretiminde öğrenci ön koşulsuz derslere veya ön koşulunu sağlamış olduğu derslere kayıt yaptırabilir. 

c) Öğrenciler ders kayıt ve ders ekleme işlemlerini yaz eğitim-öğretim programı akademik takviminde 

belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde gerçekleştirebilirler. 

ç) Öğrenciler belirtilen kayıt süresi içerisinde kayıt işlemleri tamamlanmış olan dersleri bırakamazlar. Ders 

değişikliği talepleri ise Yaz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye alınabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Derslere Devam, Sınavlar ve Mezuniyet 

Derslere devam 

MADDE 10 – (1) Yaz eğitim-öğretim programında derslere devam konusunda 25/12/2012 tarihli ve 28508 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

ile 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve 



Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur. Buna göre öğrencinin teorik derslere %70, uygulamalı derslere ise 

%80 devam zorunluluğu vardır. 

(2) Derslere devam hususunda Üniversite dışındaki üniversitelerden gelip de Üniversitenin yaz dönemi eğitim-

öğretim programından ders alan öğrenciler için de aynı esaslar geçerlidir. 

Sınavlar 

MADDE 11 – (1) Yaz eğitim-öğretim dönemi sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, gerekli durumlarda ara 

sınavı yerine yapılan mazeret sınavından oluşur. 

(2) Yaz eğitim-öğretim döneminde alınıp da başarısız olunan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Ancak 

bütünleme sınavına girilip de başarısız olunmuş dersin yaz eğitim-öğretimi döneminde alınması mümkündür. 

(3) Yaz eğitim-öğretim programında alınan dersler ve sınav notları, en son kayıtlı olunan yarıyıl bilgileri esas 

alınarak not çizelgelerine ayrı bir dönem olarak işlenir ve ağırlıklı genel not ortalaması hesaplamasında göz önünde 

bulundurulur. 

(4) Üniversitenin yaz dönemi eğitim-öğretim programına diğer üniversitelerden katılan öğrenciler için de 

dönemin sona ermesinin ardından, ders başarı durumunu gösteren onaylı bir belge verilir. 

(5) Sınav sonuçları tıpkı güz ve bahar dönemi eğitim-öğretiminde olduğu gibi Üniversitenin otomasyon 

sistemine işlenerek ilan edilir. 

Sınavların duyurusu 

MADDE 12 – (1) Sınavların yeri, tarihi ve süresi dersin öğretim elemanının da önerileri dikkate 

alınarak Üniversite Öğrenci İşleri, yaz eğitim öğretim birim sorumluları ve Yaz Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğünün 

işbirliği ile belirlenerek Üniversitenin internet sayfasından duyurulur. 

(2) Sınavların güvenli bir ortamda yapılabilmesi için sınav gözetmenlik sistemi, güz ve bahar dönemlerindeki 

gibi organize edilir. 

Mezuniyet 

MADDE 13 – (1) Yaz öğretiminin tamamlanması sonrasında mezuniyet hakkı kazanmış olan öğrenciye geçici 

mezuniyet belgesi verilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğrenim süresi 

MADDE 14 – (1) Yaz eğitim-öğretim dönemi normal öğrenim süresine dahil değildir. 

Öğrenim ücreti 

MADDE 15 – (1) Yaz eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin alacakları dersler karşılığında ödemeleri 

gereken ücretler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

(2) Belirlenen ücret, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz dönemi 

eğitim-öğretim hizmetine karşılık alınır. 



(3) Yaz eğitim-öğretimi döneminde öğrencilere herhangi bir burs uygulanması veya indirim yapılmaz. 

Öğretim elemanı ücreti 

MADDE 16 – (1) Yaz eğitim-öğretim döneminde ders verecek öğretim elemanlarına, Mütevelli Heyeti 

tarafından belirlenen ek ders esaslarına göre ödeme yapılır. 

Başka üniversiteden ders alma 

MADDE 17 – (1) Üniversite öğrencileri aşağıda belirtilen durumlarda ve ilgili birimlerin onayıyla 

başka üniversitelerin yaz dönemi eğitim-öğretim programlarından ders alabilirler: 

a) Öğrencinin kayıt yaptırdığı dersin, yeterli sayıda öğrenci kaydı olmaması nedeniyle açılamaması. 

b) Dersin, yaz eğitim-öğretim programı kapsamına alınmamış olması. 

c) Dersi verebilecek öğretim elemanının bulunmaması. 

ç) Öğrencinin konuya ilişkin mazeretinin ilgili birim (program, anabilim dalı, bölüm) tarafından uygun 

görülmesi. 

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında sayılan koşullardan birini veya birkaçını sağlayan ve başka 

bir üniversitenin yaz eğitim-öğretim programından ders almak isteyen öğrenciler ilgili birime bir dilekçe ile başvuru 

yaparak almak istedikleri dersin kodunu, adını, kredisini ve içerik bilgisini belgelemek ve ilgili birimin onayını almak 

zorundadırlar. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birim yönetim kurullarının kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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