KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
Bu esaslar; Üniversitemiz öğrencilerinin, diğer yükseköğretim kurumlarında verilen yaz
öğretiminden ders almalarına ilişkin hususları kapsar.
ESAS 1- (1)(Değişik: 19.04.2022 tarih ve 2022/5-1 sayılı Senato Kararı)⁽¹⁾Öğrencilerin diğer
yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmeleri için üniversiteye giriş yılı esas
olmak üzere, ilgili bölümün/programın taban puanına eşit ya da bu puandan daha yüksek olma
koşulu aranır.
(2) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin diğer üniversitelerin yaz okulundan ders
almalarında puan şartı aranmaz.
(3) Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak dersler için yaz öğretimi
dersleri başlamadan önce öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili Bölüm/Anabilim Dalı veya Program
Başkanlığının onayı gerekir.
(4) Yaz okulunda Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki
değerlendirmesini; ilgili bölüm müfredatındaki benzer içeriğe veya program yeterliliğine sahip
olmakla birlikte, dersin AKTS/kredi/saat değerinden herhangi birini dikkate alarak yapar.
ESAS 2- (1)(Değişik: 19.04.2022 tarih ve 2022/5-1 sayılı Senato Kararı)⁽¹⁾Derslerin
AKTS/kredi/saat değerlerine bakılmaksızın öğrenciler, her yaz öğretiminde dönemlik ders
planına tabi olan bölüm/programlarda toplamda en fazla 3 (üç) ders, yıllık ders planına tabi
olan bölüm/programlarda ise yıllık derslerden en fazla 1 (bir) ders ile dönemlik 1 (bir) 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 veya alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Ağırlıklı Genel Not
Ortalaması (AGNO) 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DC) harf notundan
düşük olmayan bir öğrenci üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alabilir.
ESAS 5- (1) Yaz öğretimi kapsamında alınan ders(ler)in notu muaf/yeterli/başarılı ibaresi ile
ifade edilmiş ise; öğrencinin bu notu sayısal puan olarak belgelendirmesi halinde, o notun
karşılığı Üniversitemiz sistemine dönüştürülür; belgelendirememesi durumunda ise o derslere
Üniversitemiz not sistemindeki CC harf notu verilir.
ESAS 6- (1) Yaz öğretimi kapsamında alınan her bir dersin notu AGNO’ya bakılmaksızın,
4’lük sistem üzerinden 2.00’ın altında ise öğrencinin bu dersten aldığı notun katsayısı
Üniversitemizde uygulanmakta olan ilgili aralıktaki harf notuna dönüştürülerek başarısız
sayılır.
ESAS 7- (1) Yaz öğretimi kapsamında alınan bir dersin notu 4’lük sistem üzerinden 2.00 ve
üzerinde ise bu dersin başarı notu katsayısı Üniversitemizde uygulanmakta olan ilgili aralıktaki
harf notuna dönüştürülerek başarılı sayılır.
ESAS 8- (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.
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ESAS 9- (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
etkilemez. Ancak, öğrencinin AGNO hesaplanmasına dahil edilir. Yaz öğretiminde alınan bir
dersten sağlanan devam şartı, öğrencinin tabi olduğu ders planında eşleşme yapılan ders için
tekrar şartı aranmaz.
ESAS 10- (1) Yaz öğretimi sonunda mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav
hakkı verilir. Bu sınav akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

⁽¹⁾ Bu değişiklik

2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer.

Esasların kabul edildiği Senato Kararının;
Tarih
Sayısı
06/11/2019
2019/11
Esaslarda değişiklik yapılmasının kabul edildiği Senato Kararının;
Tarih
Sayısı
19/04/2022
2022/5
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