YAZ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Bu esaslar üniversitemiz öğrencilerinin, diğer yükseköğretim kurumlarında verilen yaz
öğretimi derslerinin alınmasına ilişkin hususları kapsar. Bu esaslar 21/09/2017 tarihli Senato
onayı ile kabul edilmiştir.
ESAS 1- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alacak olan
öğrenciler, ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile
öğrencinin üniversiteye girdiği eğitim öğretim yılındaki taban puanına eşit veya daha yüksek
olan diğer üniversitelerdeki bölüm/anabilim dalı ve programlarında açılan yaz öğretiminden
ders alabilirler. Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki
değerlendirmesini; ilgili bölüm müfredatındaki benzer içeriğe veya program yeterliliğine
sahip olmakla birlikte, ders(ler)in AKTS/kredi/saat değer(ler)inden herhangi birini dikkate
alarak yapar.
ESAS 2- (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslerin AKTS/kredi/saat değerlerine
bakılmaksızın, en çok 3 ders alabilir.
ESAS 3- (1) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları
yarıyıllara ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar.
ESAS 4- (1) Öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde
edemediği ve alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Genel not ortalaması
3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir
öğrenci üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alabilir.
ESAS 5- (1) Öğrencinin yaz öğretimi kapsamında aldığı dersin notu; muaf/yeterli/başarılı gibi
değerlendirmeler ya da DD ve DC harf notları ise öğrencinin mevcut genel not
ortalaması(GNO) 2.00’ın altında ise başarısız (FF), 2.00 ve üzerinde ise başarılı (CC) harf
notu ile muaf sayılır. Öğrencinin en son almış olduğu harf notu, o dersin başarı notu olarak
kabul edilir.
ESAS 6- (1) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile
belirlenir. Akademik yılda ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde
alınan derslerin başarı notları dikkate alınmaz.
ESAS 7- (1) Yaz öğretimi aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz öğretiminde
alınan ders(ler)in notları, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını
ve yarıyıllardaki derslerin koşul durumlarını etkilemez. Ancak, öğrencinin genel not
ortalaması(GNO) hesaplanmasına dâhil edilir.
ESAS 8- (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav
hakkı verilir. Bu sınav akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

