
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  

YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMA ESAS VE USULLERİ  

(Bu Usul ve Esaslar 31.07.2015 günü İAÜ Senatosunda kabul edilmiştir.) 

 

Tanım ve Amaç 

Madde 1- Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılları dışında, fakülte ve yüksekokul öğretim imkanlarının 

değerlendirilerek öğretim kapasitesini ve verimliliğini arttırmayı amaçlayan; öğrencilerin daha kısa 

sürede mezun olabilmelerine imkan sağlayan ek bir öğretim programıdır.  

 

Dayanak 

Madde 2- Yaz Öğretimi Uygulama Usul Ve Esasları, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Öğretim Süresi 

Madde 3- Yaz öğretiminin süresi en az 7 haftadır. Bu süreye, final sınavları dâhil değildir. Yaz 

öğretiminde açılan her dersin toplam saati, (İngilizce Hazırlık programı yaz okulu hariç) güz/bahar 

yarıyıllarındaki toplam ders saati kadardır.  

 

Açılacak Derslerin Tespiti ve Derslere Kayıt 

Madde 4- Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 (beş) 

olmalıdır.  

 

Madde 5 Yaz öğretiminde açılacak dersler, fakülte/yüksekokulun ilgili bölümünün olumlu görüşü 

üzerine Fakülte/Yüksekokul Kurulunun onayı ile belirlenir ve senatodan geçip rektörün onayı ile en 

geç bahar yarıyılı sınav sonuçlarının ilanını izleyen hafta içinde ilgili birimlerde ilan edilir. Öğrenciler 

yaz öğretimi kayıt haftası içerisinde bu derslere kayıt yaptırırlar.  

İkinci öğretim yapılan bölüm/programlarda açılacak derslere örgün ve ikinci öğretim öğrencileri 

birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, farklı kodlu fakat eş değer kabul edilebilen içerikli aynı 

kredi/saatli derslere ilgili birimin Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt yaptırabilirler.  

 

Madde 6- Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde 

edemediği, alıp da başarısız olduğu veya ağırlıklı genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile almak 

istediği dersleri alabilir. 

Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri İAÜ Önlisans ve 

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümlerine göre kredili sistemde öğrenci ön şartı 

olmayan her dersi yaz öğretiminde alabilirler.  

 

Madde 7- Yaz öğretiminde öğrenci 18 (onsekiz) saati geçmemek üzere en çok, yerinde uygulama 

dersi hariç 3 (üç) ders alabilir.  

 



Madde 8- Yaz öğretiminde açılan derslere kontenjan müsait olduğu takdirde diğer yükseköğretim 

kurumlarından öğrenciler de kabul edilebilir. 

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, yaz okulunda açılmayan dersleri, ilgili Fakülte/Yüksekokulun 

teklifi ve dekanlığın/müdürlüğün onayı ile bir başka yükseköğretim kurumundan alabilirler.  

 

Madde 9- Dersler başladıktan sonra ders ekleme, ders değiştirme ve ders bırakma talepleri dikkate 

alınmaz. 

 

Madde 10- Yaz öğretimi döneminde “Mazeret ve Bütünleme Sınav” hakları verilmez. Sınırsız 

sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler talep ettikleri takdirde, yaz öğretimine devam 

edebilirler. 

 

Başarı Durumu ve Değerlendirme 

Madde 11- Yaz öğretiminde açılan derslere devam zorunludur. Sınavların değerlendirmesi ve başarı 

durumunun tespiti, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili 

hükümlerine tabidir. 

 

Diğer Hükümler 

Madde 12- Yaz öğretiminde geçen süre öğretim süresinden sayılmaz. 

 

Mali Hükümler 

Madde 13- Öğrenciden her yerel kredi başına Mütevelli Heyetinin belirleyeceği miktarda ücret alınır. 

Yaz öğreniminde hiçbir burs geçerli değildir. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 14- Yaz Öğretimi Uygulama Usul Ve Esaslarına ilişkin bu düzenlemede hüküm bulunmayan 

hallerde İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 

ilgili hükümleri ile Üniversite Senatosunun kararları uygulanır.  

 

Yürürlük 

Madde 16- Yaz Öğretimi Uygulama Usul Ve Esasları yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve yaz 

öğretimi programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. 

 

Yürütme 

Madde 17- Yaz Öğretimi Uygulama Usul Ve Esasları İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 


