Yaz Öğretimi Yönetmeliği
Tanım
Madde 1 : Yaz öğretimi, "Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" kapsamında, güz ve
bahar dönemleri dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan ve zorunlu olmayan bir eğitim-öğretim programıdır.
Amaç
Madde 2 : Yaz öğretiminin amaçları:
a)
Üniversitenin
sunduğu
kamusal
eğitim-öğretim
hizmetlerinin
sürekliliğini
temin
etmek,
b) Öğrencilerin akademik programlarında meydana gelen düzensizlikleri gidermek üzere, önceki yarıyıllarda
başarısız oldukları ya da alamadıkları dersleri ve ayrıca takip eden iki yarıyılın bazı derslerini almalarını
sağlamak,
c) Diğer üniversitelerin öğrencilerinin, Üniversitemiz eğitim ve öğretim imkanlarından yararlanmalarını
sağlamak.
Yaz Öğretimi Açılması
Madde 3 : Yaz öğretimi, ilgili bölümün önerisi, Fakülte veya Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla açılır.

Öğretim Süresi
Madde 4 : Yaz öğretiminin süresi en az yedi haftadır.
Açılacak Derslerin Tespiti ve Derslere Kayıt
Madde 5 : Yaz öğretiminin akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
Yaz öğretiminde açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanı ile ilgili bölümün (Enstitülerde Anabilim Dalı)
olumlu görüşü alınarak, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Yaz öğretimi akademik yılın
devamıdır.
Öğrenciler
yaz
öğretimi
kayıt
haftası
içinde
bu
derslere
kayıt
yaptırırlar.
Yaz döneminde ders ekleme/bırakma süresi derslerin başlamasından itibaren bir haftadır. Ders ekleme/bırakma
süresi içinde geç kayıt yapılabilir.Yaz öğretiminde dersten çekilme süresi, yaz öğretimi sınavlarının
başlamasından iki hafta öncesine kadardır. Dersten çekilen öğrencilerin ödemiş oldukları ücretler geri verilmez.
Geç kayıt ücreti olarak bahar yarıyılı için geçerli ücretler ödenir.
Ders Açılması İçin Gerekli Öğrenci Sayısı
Madde 6 : Yaz öğretimi programında bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan dersler
açılmaz.
Eğitim-Öğretim
Madde 7 : Yaz öğretiminde açılan derslerde devam, sınav ve değerlendirmeler konusunda "Işık Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uygulanır. Öğrenciler, daha önce aldıkları derste
devam şartını sağlamış olsalar dahi, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar. Devam
şartını
sağlamayan
öğrenci,
dönem
sonu
sınavına
giremez.
Yaz öğretiminde alınabilecek dersler ve derslere kayıt konusunda normal dönem kuralları uygulanır. Çift Anadal
ve Yandal Programlarını izleyen öğrenciler de dahil olmak üzere, öğrenciler yaz öğretiminde en fazla 3 ders
alabilir.Öğrencilerin yaz öğretiminde ders almalarında zorunlu ders tekrarı hükümleri uygulanmaz.
Yaz
öğretiminde
geçen
süre,
eğitim-öğretim
süresinden
sayılmaz.
Yaz öğretiminde alınan dersler, transkritpte yaz öğretimi adı altında yer alır ve ortalama hesaplamaları normal
dönemlerdeki
gibi
yapılır.

Öğretim

Ücreti

Madde 8 : Yaz öğretimine devam etmek isteyen öğrenciler kayıt esnasında, Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenecek ücreti ödemek zorundadırlar. Burslu öğrencilerden, bursları oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.
Diğer Hükümler
Madde 9 : Diğer üniversitelerden, Işık Üniversitesi Yaz Öğretimine kayıt yaptıran öğrencilere, Yaz Öğretiminin
süresini, alıp başardıkları derslerin adını, kredi değerini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 10 : Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, "Işık Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği", 2547 sayılı Kanun ile yükseköğretime ilişkin mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 11 : Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 4.8.1999 tarih ve 23776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Işık Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 : Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 : Bu Yönetmelik hükümlerini, Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

