
 

2020 YAZ ÖĞRETİMİ DUYURUSU 

 

1. 2019-2020 Yaz Öğretimi, 2019-2020 Yaz Öğretimine mahsus olmak üzere uzaktan eğitim 

şeklinde yapılacaktır. SPARKS üzerinden ders kayıtları 2 Temmuz 2020 Perşembe günü 

başlayacak ve 3 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir. Yaz Öğretimi 

dersleri 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. 

2. Öğrenciler seçtikleri dersler için öncelikle danışmanlarından onay alacak ve ödemeleri 

gereken ücreti peşinen ödeyeceklerdir. Yaz Öğretimi ücreti; “yerel KHAS kredisi” başına 

ön lisans öğrencileri için KDV dâhil 775 TL, lisans ve lisansüstü öğrencileri için KDV 

dâhil 900 TL’dir. Öğrencilerin ders kaydı, ödeme sonrası Mali İşler Direktörlüğünün onayı 

alındıktan sonra tamamlanmış olacaktır. 

3. Öğrenciler, Covid-19 nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sorun göz önüne alınarak, 

sadece 2019-2020 Yaz Öğretimine mahsus olmak üzere 16 Yerel KHAS kredi veya 26 

AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 4 (dört) ders alabilirler. 

4. Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursundan yararlanan öğrenciler Yaz Öğretiminde açılan 

dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Yaz Öğretiminde 

Üniversiteye Giriş Üstün Başarı Bursu dışındaki burs ve indirimler uygulanmaz. Mütevelli 

Heyetçe belirlenen Yaz Öğretimi ücreti tam olarak tahsil edilir. 

5. Bir dersin açılması için en az 7 (yedi) öğrencinin, 5 (beş) tam ücretli karşılığı sayıda 

öğrenci sayısını da sağlamak koşulu ile kayıt yaptırmış olması gereklidir. Yeterli kayıtlı 

öğrenci sayısına ulaşmadığı için kapatılacak dersler ilgili öğrencilere duyurulacaktır. Kayıt 

oldukları derslerin bir kısmı veya tamamı açılmayan öğrenciler, açılmayan dersler için 

ödedikleri ücreti bu tarihten itibaren geri alabileceklerdir. Kayıt oldukları derslerin yanında 

yeni dersler almak isteyenler ve daha önceden kayıt yaptırmamış öğrenciler, ders ekleme 

döneminde ders alabilirler. Hangi derslerin açılmış olduğu kayıt durumu dikkate alınarak 7 

Temmuz 2020 Salı günü kesinleşecektir. Yaz Öğretiminde ders ekleme 9 Temmuz 2020 

Perşembe gününe kadar yapılabilir, ancak ders bırakma mümkün değildir. 

6. Yaz Öğretiminde diğer üniversitelerden ders alınabilmesine ilişkin koşullar aşağıda 

belirtilmiştir: 

a) Alınmak istenen ders Üniversitemizde Yaz Öğretiminde açılmamış olmalıdır. 

b) Alınacak dersin eğitim dili üniversitemizdeki eş değeri dersin eğitim dili ile aynı 

olmalıdır. 

c) Alınacak ders içeriği, ilgili programdaki ders içeriği ile %80 oranında aynı olmalıdır. 

d) Açık öğretim programlarından ders alınamaz. 

e) Bitirme projesi, dönem projesi, staj ve benzeri dersler ile belli bir izlenceye tabi 

olmadan bir öğretim üyesi/görevlisi danışmanlığında bire bir sürdürülen dersler 

(Independent Study) alınamaz. 

f) Bir öğrenci öğrenimi boyunca Kadir Has Üniversitesi karşılığı kredisi en fazla 12 

Yerel KHAS kredi veya 20 AKTS olan azami 3 (üç) dersi başka üniversitelerden 

alabilir.  

g)  Öğrenci, bulunduğu yarıyıldan daha üst yarıyıllara ait bir dersi/dersleri başka 

üniversiteden alamaz. 

h) Öğrenci başarısız olduğu bir seçmeli dersin yerine Üniversite dışından bir ders 

alamaz. Bu ders yerine Üniversitede açılmış bir ders, seçmeli ders olarak alınabilir. 

i) Bu şartların oluştuğunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders alınmadan önce 

tespit edilmesi gereklidir. Bu nedenle öğrencilerin farklı bir üniversiteden ders 

almadan önce ilgili Fakülte Yönetimine başvuruda bulunarak onay alması beklenir.   

 



    2020 YAZ ÖĞRETİMİ KAYIT TAKVİMİ 
 

2-3 Temmuz 2020 

Perşembe-Cuma 

1. SPARKS üzerinden derslerinizi seçip danışmanınızın onayına 
sununuz. 

2. Danışman onayından sonra, Mali İşler Direktörlüğüne giderek 

ücretinizi ödeyiniz. 

7-9 Temmuz 2020 

Salı-Perşembe 

3. Ders ekleyebilir veya hiç kayıt yaptırmamışsanız ders alabilirsiniz. 
4. Kayıt olduğunuz derslerin tamamı açılmamışsa, açılmayan dersler 

için ödediğiniz ücreti Mali İşler Direktörlüğünden geri alabilirsiniz 

veya yerine ders ekleyebilirsiniz. 
 

     Yaz Öğretimi dersleri 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü başlayacaktır. 

 

 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

 

 


