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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi 

yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan 

yaz aylarında yapılacak olan ek bir eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Nişantaşı Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim 

yapan bölüm/programlarda ve yabancı dil hazırlık sınıflarında, yaz aylarında yapılacak olan yaz 

eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) bendi ve 

Nişantaşı Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Hazırlık Sınıfı: Nişantaşı Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, 

b) Mütevelli Heyeti: Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Nişantaşı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 

ç) Senato: Nişantaşı Üniversite Senatosunu, 

d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yaz Okuluna İlişkin Esaslar, Dersler ve Başarı Notu 

Yaz öğretiminin amacı 

MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır: 

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını yaz aylarında da değerlendirmek. 

b) Yaz okulunda öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, (diploma tezi/projesi hariç) alıp da sınava 

girme hakkı elde edemediği, başarısız kaldığı veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek 

amacıyla, daha önce başarmış olduğu bir dersi de alabilir. Yaz okulu programında diploma 

tezi/projesi verilmez. 

c) Programlarda meydana gelen öğrenci yığılmalarının önüne geçmek ve eğitim-öğretimde 

verimliliği artırmak. 

ç) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemden ve önceki dönemlerde hiç almadıkları dersleri alarak daha 

sonraki dönemlerde meydana gelebilecek ders yüklerini hafifletmelerine imkân sağlamak. 
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d) Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin hazırlık eğitimlerini bitirmelerine imkân sağlamak. 

e) Erasmus ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışına giden, yatay/dikey 

geçişle üniversitemize kayıt yaptıran veya çift anadal/yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin, 

eğitimleri sırasında önceki yarıyıllarda alamadıkları dersleri veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz 

öğretiminde almalarına imkân sağlamak 

f) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Nişantaşı Üniversitesinin eğitim-öğretim 

imkânlarından yararlanmalarını sağlamak. 

 

Yaz öğretiminin kapsamı ve süresi 

MADDE 6 – (1) Yaz Okulu derslerine kayıt, derslerin başlangıcı ve bitişi, sınavlara ilişkin esaslar 

Senato tarafından belirlenecek bir akademik takvime göre yürütülür.  

(2) Yaz Okulunda, güz ve bahar yarıyılında yapılan ders saati kadar ders yapılır. Hazırlık sınıfında 

bu kural uygulanmaz.  

(3) Yaz Okulu isteğe bağlıdır ve eğitim-öğretim süresi en çok yedi haftadır. Bu süreye ara ve final 

sınavları da dahildir.  

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

 

Yaz öğretiminde derslerin açılması 

MADDE 7 – (1) Üniversite eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmesi 

gereken yarıyılda açılır. Bu dersler yaz öğretimine ertelenmez.  

(2) Yaz okulunda açılacak dersler, yönetim kurulunca belirlenir. Ön kayıtlar sonucunda, öğrenci 

sayıları belirlenir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. 

 

Yaz öğretiminde Ücretler 

MADDE 8 - (1) Yaz okulunda açılacak derslerin ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından 

belirlenir ve ilan edilir. Ön kayıt için öğrencinin yaz okulu ders ücretinin tamamını yatırması gerekir. 

 (2) Üniversitenin burslu kontenjanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, yaz okulunda ders 

almaları halinde mevcut bursları geçerli sayılmaz. 

(3) Mazeretleri nedeniyle dersi bırakmak isteyen öğrenciler, derslerin başlamasından itibaren ilk 3 

gün içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ders kayıt(lar)ı iptal 

edilerek, ücretleri iade edilir. Belirtilen süre dışında yapılan başvurular geçerli sayılmaz.  

(4) Yaz Okulunda, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan 

öğrencinin ücreti iade edilmez. 

(5) Dersin açılmaması halinde öğrencinin yatırdığı ders kayıt ücreti iade edilir. 

 

Yaz Okulunda ders alma ve bırakma 

MADDE 9 – (1) Yaz okulunda öğrencinin alabileceği ulusal kredi/avrupa kredi transfer sistemi 

(AKTS). yükü her yıl Senato tarafından belirlenir. Yalnızca yabancı dil hazırlık sınıfının yaz 

okulunda açacağı dersler, haftada en fazla otuz saat olarak işlenebilir. 

(2) 2547 sayılı Kanundaki azami öğretim süresini bahar yarıyılı sonunda doldurmuş ve ilişik kesme 

durumuna gelmiş öğrenciler de yaz öğretiminden ders alabilirler. İlişik kesme işlemi bir sonraki 

akademik yılın güz yarıyılı başında yapılır. 

(3) Yaz Okulunda alınan dersler, güz ve bahar yarıyılında ki dersler gibi işlem görür. 

(4) Yaz okulunda ders alınması sırasında ön şartlı derslere ilişkin karar Senatoca verilir. 

(5) Öğrenciler, daha önce alarak başarısız olduğu ve/veya kredisi yetmediğinden dolayı daha önce 

alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilirler. Ayrıca bulunduğu yarıyıla 

kadar tüm derslerini alıp başarmış olmak şartı ile genel ağırlıklı not ortalaması 3,00 ve üzeri olanlar 

üst yarıyıldan açılması kaydıyla 1 (bir) ders alabilirler. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları 

dersin başarı notu genel ağırlıklı not ortalamasına ve derslerin bulunduğu yarıyıl ortalamasına dahil 

edilir. 
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Başka bir yükseköğretim kurumundan yaz okulundan ders alma 

MADDE 10 – (1) Öğrencilerin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alabilmeleri 

için, söz konusu dersin Üniversitenin yaz okulunda açılmamış olması gerekir. 

(2) Öğrencinin, farklı bir  yükseköğretim kurumundan alacağı dersin müfredat, dil, kredi ve saatini, 

ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren belgeyi önceden ilgili akademik birime başvurması 

gerekir. Başvurunun ilgili akademik kurul tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci farklı bir 

yükseköğretim kurumundan ders alabilir. 

Derslere devam 

MADDE 11 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur.  

(2) Öğrenciler, daha önce aldıkları derslerde devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde 

aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. 

(3) Yaz öğretiminde dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz. 

 

Başarı notu 

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda sınavların değerlendirilmesi Nişantaşı Üniversitesi Önlisans ve 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine tabidir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Nişantası Üniversitesi Lisans ve 

Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin 

yetkili kurullarının kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılacak olan yönetmelik 

MADDE 14 – (1) 21 Kasım 2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı 

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

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

 


