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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 

KISA SÜRELİ ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, eğitimde verimliliği ve uluslararasılaşmayı sağlamak amacıyla 

Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı birimlerin güz ve bahar yarıyılları dışında yürütecekleri 

uluslararası nitelikteki kısa süreli eğitim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Kadir Has Üniversitesi’nde uluslararası nitelikteki kısa süreli 

eğitim programları kapsamında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge,  Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Yönetmeliği ve 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) AKTS (ECTS: European Credit Transfer Systems): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt 

dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim 

kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,  

b) Koordinatörlük: Uluslararası programların genel koordinasyonunu yürüten Uluslararası 

İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğünü, 

c) Program Yürütücüsü: Üniversiteye bağlı ilgili Merkez, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul 

tarafından görevlendirilen Uluslararası Programlar Akademik Sorumlusunu, 

d) Birim: Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı ilgili Merkez, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulu, 

e) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili Merkez, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul 

Yönetim Kurulunu, 

f) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü, 

g) Rektörlük: Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünü, 

h) Senato: Kadir Has Üniversitesi Senatosunu, 

i) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini, 

İfade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar 

 

Uluslararası Kısa Süreli Eğitim Programlarının Amaçları 

 

MADDE 5 – (1) Kısa süreli uluslararası eğitim programlarının amaçları şunlardır: 

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkânlarının güz ve bahar yarıyılları dışında da 

değerlendirilmesi, 

b) Öğrencilere uluslararası bir ortamda kendilerini geliştirme imkânının sunulması, 
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c) Üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması, 

d) Öğrencilere kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programları dışında bilgi ve görgülerini 

arttırma imkânının sağlanması. 

 

Uluslararası Eğitim Programlarının Açılması 

MADDE 6 – (1) Kısa süreli uluslararası eğitim programları, ilgili Birim Yönetim Kurulu’nun 

önerisi ve Rektörlük uygun görüşü ile açılır.  

(2) Açılması onaylanan programların içeriği, ders planı ve gerekli diğer tüm bilgiler uluslararası 

düzeyde tanıtımın yapılabilmesi amacıyla Program Yürütücüsü tarafından programın açılacağı 

eğitim-öğretim yılının Kasım ayı sonuna kadar Uluslararası İşbirliği ve Eğitim 

Koordinatörlüğü’ne sunulur. 

 

Programlar için AKTS Kredisi Belirlenmesi 

MADDE 7 – (1) Uluslararası kısa süreli eğitim programları için kredi öngörülmesi zorunlu 

değildir. Öte yandan, ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından AKTS kredisi verilmesi önerilen 

programlar için AKTS kredisi verilip verilmeyeceği ve ne kadar AKTS kredisi verileceği, 

Senato kararı ile belirlenir. 

 (2) AKTS kredisi öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için fiili ders 

saatleri öncesi ve sonrası ile program süresince yaptığı tüm çalışmaları kapsayacak şekilde 

programla ilgili iş yüküne bağlı olarak belirlenir. 

(3) Program için önerilecek toplam AKTS kredisi, 1 AKTS kredisi 25-30 saatlik öğrenci iş 

yüküne karşılık gelecek şekilde belirlenir.  

(4) AKTS kredisi miktarı ve hesaplama yöntemi, ilgili programı açmayı öneren Birim 

tarafından sunulan ders planı içinde yer alır.  

 

Programların Tarihleri, Sınavları ve Ders Saatleri 

MADDE 8 – (1) Kısa süreli uluslararası eğitim programlarının başlangıç ve bitiş tarihleri ve 

diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvim çerçevesinde yürütülür. 

 

(2) Önerilen kısa süreli uluslararası eğitim programlarının tarihleri, sınavları ve ders saatleri, 

ilke olarak, Üniversite’nin kış yarıyıl tatiline denk gelecek veya bahar yarıyılının 

tamamlanmasından sonra başlayacak şekilde Program Yöneticisi tarafından Uluslararası 

İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü’nün görüşü alınarak belirlenir. 

 

Programlara Kayıt 

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kısa süreli uluslararası eğitim programlarına kayıtları 

Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılır.  

(2) Öğrenciler ilgili program ücretini Mali İşler Daire Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu banka 

hesabına yatırırlar. 

(3) Programlara kabul edilen uluslararası öğrencilere kabul ve vize mektupları Uluslararası 

İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından iletilir. 

 

Programa Devam 

MADDE 10 – (1) Katılımcılar derslerin %70’ine ve program yöneticisinin gerekli gördüğü 

diğer çalışmalara katılmak zorundadır. Aksi takdirde katılımcılara sertifika verilmez. 
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Başarı Değerlendirilmesi 

MADDE 11 – (1) Ders izlencesinde belirtilen başarı kriterlerinin yerine getirilmesi gerekir.  

( 2) Programları başarı ile bitirenlere ilgili birim tarafından Ad, Soyadı, Program Adı, Program 

Tarihi ve varsa AKTS kredisi bilgilerini içeren bir sertifika verilir. Bu sertifika diploma yerine 

geçmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğretim Ücreti 

 

MADDE 12 – (1) Kısa süreli uluslararası eğitim programları Mütevelli Heyet tarafından 

belirlenen ücrete tabidir. 

(2) Programların yürütülmesi için yapılması planlanan harcamalar, Program Yürütücüsü 

tarafından en geç programın açılacağı tarihten altı ay önce Uluslararası İşbirliği ve Eğitim 

Koordinatörlüğü’ne sunulur ve Rektörlükçe onaylanır. 

 

Ders Ücreti 

MADDE 13 – (1) Uluslararası nitelikli kısa süreli eğitim programlarında ders veren öğretim 

elemanlarına ders ücreti ödenmesi ve ücretin miktarı Rektörlük tarafından belirlenir.  

 

Kadir Has Üniversitesi Öğrencilerinin Katılımı 

MADDE 14 – (1) Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin bu yönerge kapsamında tanımlanan 

programlara katılımı gönüllülük esasına göre yürütülür ve Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 

kısa süreli uluslararası eğitim programlarına katılıma zorlanamaz. 

(2) Kısa süreli uluslararası eğitim programları ile öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde 

kayıtlı oldukları önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda aldıkları dersler arasında ilişki 

kurulamaz; başarı şartı olarak değerlendirilemez. 

(3) Kadir Has Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından birine kayıtlı olan 

öğrenciler açısından, kayıtlı olunan bölüm/program kapsamında alınması gereken derslerin 

dışındaki kısa süreli uluslararası eğitim programlarında kayıtlı olunan derslerden alınacak 

notlar, öğrencinin kayıtlı olduğu normal eğitim programında genel not ortalamasına katılmaz. 

Bu derslerden başarısız olunması, ders tekrarını gerektirmez ve mezuniyete engel oluşturmaz. 

(4) Kısa süreli uluslararası eğitim programları ücrete tabidir; Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 

için Önlisans ve Lisans Burs Yönergesi ile Lisansüstü Burs Yönergesinde tanımlanmış olan 

burs ve indirimler kısa süreli uluslararası eğitim programlarında uygulanamaz. 

(5) Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine kısa süreli uluslararası eğitim programlarında 

uygulanacak özel indirimler Rektörlükçe belirlenir. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür. 


