
yAz öĞRETiMixı ir,işxix EsASLAR

Bu esaslar Üniversitemiz öğrencilerinin, diğer yükseköğretim kurumlarında verilen yaz öğretimi
derslerini almalanna ilişkin hususları kapsar. Bu esaslar,915120|9 tarihli Senato onay! ile kabuI edilmiştir.

ESAS l- ( l ) Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki tüm akademik birimlerde okuyan öğrencilerin, diğer
yükseköğetim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmeleri için; Üniversiteye giriş yılı esas olmak üzere
ilgili bölüm/program taban puanın en fazla 40 puan düşük olma koşulu aranır.

(2) Spor Bilimler Fakültesi öğrencilerinin diğer üniversitelerin Yaz Okulundan ders almalarırıda puan

şartı aranmaz.

(3) Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak dersler için öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili
birimin 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, ders(ler)in
AKTS/kedi/saat değe(ler)inden herhangi birini dikkate alarak yapar.

ESAS 2- (l) Öğrenciler, yaz öğretiminde derslerin AKTS/kredi/saat değerlerine bakılmaksızın, en çok 3

ders alabilir.

ESAS 3- (l) Güz velveya bahar yarıyı|larında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara
ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar.

DSAS + (l) Ögrenci, 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 oIan ve herhangi bir
ders başarısı (DD) harfnofundan düşük olmayan bir tiğrenci üst yarıyıllara ait dersleri yaz öğretiminde alabilir.

ESAS 5- (l) 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 KOÜ not
sistemine dönüştiirülür; belgelendirememesi durumunda ise o derslere KOÜ not sistemindeki CC harf notu
verilir.

ESA§ G (l)Yaz öğretimi kapsamında alınan ders(ler)in notu genel not ortalamasına bakılmaksızır1 4'lük
sistem üzerinden 2'nin altında ise öğrenci bu ders(ler)den başarısız sayılır.

ESAS 7- (l)Yaz öğretimi kapsamında alınan ders(ler)in notu 4'lük sistem üzerinden 2 ve üzerinde ise bu
ders(ler)in başaıı katsayısı dikkate aIınarak koü not sistemindeki harfnotuna dönüştürülür.

ESAS & (l) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir.
Akademik Yılda ilk %lO'a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin başarı not1arı
dikkate alınmaz.

Ahmet

&Köı Yaıdıınc",

ESAS 9- (l) Yaz öğretimi aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz öğretiminde alınan
den(ler)in notları, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını ve yarıyıllardaki derslerin
koŞul durumlannı etkilemez. Ancak, öğrencinin gene.l not ortalamas(GNo) hesaplanmasına dahil edilir.

ESAS l0- ( l ) Yaz öğretimi sonunda mezuniyetine tek dersi kaIan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir.
Bu sınav akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.

KüÇÜK


