Yaz Okulu
1) Yaz Okulunda en fazla kaç tane ders alınabilir? 4 Ders
2) Yaz Okulunda bir dersin açılması için derse kayıt yapan en az kaç öğrenci olması
gerekir? 15 Öğrenci
3) Yaz Okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran bir öğrencinin o dersi bırakması
mümkün mü? Bırakamaz ve ödemiş olduğu ders ücreti iade yapılmaz.
4) Yaz Okulunda açılan derslere sonradan kayıt yapılabilir mi? Açılmış olan derslere
sadece ilk hafta için kayıt kabul edilir.
5) Yaz Okulunda hangi dersler alınabilir? Başarısız olduğu dersler ile birlikte yeni bir ders
alabilir (Geçmiş olduğu sınıfın derslerini alabilir.)

6) Yaz Okuluna devam eden öğrenciler aynı anda staj yapabilir mi? Yapamaz.
7) Öğrencinin istediği ders biriminde ya da üniversitemizde açılmadığı durumda ne
yapabilir? Dilekçe ile müracaat edip, Yönetim Kurul Kararıyla üniversite içinde veya
dışında başka bir birimden alabilir.
8) Yaz Okulu derslerinde devam zorunluğu var mı? Evet var.
9) Öğrenci yaz okulunda ilk defa aldığı bir dersten kalmış ve devam şartını sağlamış ise
sonraki dönemlerde (güz veya bahar) bu derse devam mecburiyeti var mı? Yaz okulunda
dersin devam şartını sağlamış olması, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli
değildir. Derse devam mecburiyeti vardır.
10) Yaz Okulunda bütünleme sınavı yapılır mı? Yapılmaz. Bir ara sınav ve bir final sınavı
yapılır.
11) Yaz Okulu sonunda tek ders sınav hakkından kimler yararlanabilir? Yaz okulu sonunda
tek dersi kalan öğrenciler, devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla yararlanabilir.
12) Yaz Okulunda alınan dersler %10 başarı sıralamasını etkiler mi? Hayır etkilemez.
13) Yaz Okulunda tekrar olarak alınan derslerde hangi not geçerlidir? Yaz okulunda tekrar
olarak alınan derslerde son alınan not geçerlidir.
14) Yaz Okulunda alınan bir dersten öğrenci kalmış ise bu ders öğrencinin Genel Not
Ortalamasını etkiler mi? Yaz öğretiminde alınan tüm notlar genel not ortalamasına dâhil
edilir.
15) Yaz Okulu Ücretleri ne kadar? Birimlere göre dersin bir saatlik ücreti yaklaşık olarak 18
TL ile 40 TL arasındadır.

