
 

YAZ ÖĞRETİMİ BAŞVURU ve  

DERS KAYIT İŞLEMLERİ 
 

 

Sevgili Öğrenciler; 

 

         2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi yüz yüze 

yürütülecek olup, ders kayıtları ve öğrenim ücreti yatırma 

işlemleri aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır. 

 

• Yaz Öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler, ders açmayı 

planlayan akademik birimin internet sayfasında ilan edilen şekilde  

başvuruda bulunması gerekir.  

• Yaz Öğretimi başvurusu kabul edilen öğrencilerin Öğrenci Bilgi 

Sistemi (OBS) kayıtları ilgili akademik birim tarafından yapılır ve 

bu öğrencilere öğrenci numarası verilir. 

• Yaz Öğretimi ders kayıt işlemleri 27-30 Haziran 2022 tarihleri 

arasında başvuruda bulunduğu ilgili akademik birim tarafından 

yapılır. 

• Kapatılacak derslerin tespiti ve ilanı 01 Temmuz 2022 tarihinde 

akademik birim internet sayfasında ilan edilir. 

• Yaz Öğretimi ücreti yatırma işlemleri 04-07 Temmuz 2022 tarihleri 

arasında tüm Halk Bankası atm ve internet bankacılığı sisteminden 

öğrenci numarası ile yapılabilecektir.  

• Ödeme yapılmadan ders kayıt işlemi yapabilir. (Kesinleştirilebilir.) 

Ancak Yaz Öğretimi ücreti ödeme haftasında ödeme 

yapmayanların ders kayıtları ilgili akademik birim tarafından 

silinecektir. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönergesinin Hükümleri Gereğince; 

  

• Yaz öğretiminin öğrenim süresi en az -7- haftadır. Yaz öğretiminde 

açılan her ders için, normal güz veya bahar yarıyılında yapılan 

toplam ders saati kadar ders yapılır. 

• Öğrenciler; yaz öğretiminde en fazla 20 AKTS’lik ders alabilirler. 

• Öğrenciler, yaz öğretiminde ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı 

dersler ile, hiç almadığı, alıp devamsız kaldığı dersleri ve başarmış 

olduğu dersleri not yükseltmek amacı ile alabilirler. 

• Bir dersin açılabilmesi için ön koşul olarak o derse en az -15 (onbeş)- 

öğrencinin kayıt olması gerekir. 

• Yaz öğretimi için ödenen ücretlerin iadesi yapılmaz. Ancak 

açılmayan derslere kayıt olmuş ve ödeme yapmış öğrencilerin 

ödedikleri ücretler iade edilir. 

• Diğer yükseköğretim kurumlarından, Üniversitemizdeki yaz 

öğretimine kayıt yaptıran öğrencilerin, yaz öğretiminde aldıkları 

derslerin adını, kredisini ve başarı notunu gösteren not durum belgesi 

(transkript) öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversiteye birim öğrenci 

işleri tarafından gönderilir. 

• Üniversitemiz öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında açılan 

yaz öğretimi derslerini, dili aynı veya farklı, kredi veya AKTS’si eşit 

veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak kaydı ile bölüm kurulunun 

olumlu görüşü ve birim yönetim kurulu kararı ile alabilirler. Ancak 

Üniversitemizde İngilizce dilinde verilen bir ders farklı bir dilde 

alınamaz. Üniversitemiz öğrencilerinin diğer yükseköğretim 

kurumlarından yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu 

derslerin, dersin alındığı yükseköğretim kurumunun taban puanının 

Üniversitemiz taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

Öğrenciler almak istedikleri bir dersi ilgili yönetim kurulunun 

öğrenme çıktıları, içerik, kredi ve saat ölçütleri açısından uygun 

bulması halinde başka bir üniversiteden alabilirler. Diğer 

üniversitelerden alınan derslerin başarı durumu, ilgili üniversitelerin 

başarı kriterleri ölçüsünde kabul edilir. 

• Diğer üniversitelerden alınan derslerin başarı durumu, ilgili 

üniversitelerin başarı kriterleri ölçüsünde kabul edilir. 
 


