
YAZ OKULU UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  

 

Erzurum Teknik Üniversitesi 2019 Yaz Okulu uygulaması ile ilgili olarak birimlerin dikkat 
etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Güncel bilgiler ve gerekli duyurular, Öğrenci 
İşeri Daire Başkanlığı web sitesi altında hazırlanan sayfada duyurulmaktadır.  

(https://www.erzurum.edu.tr/menu/yaz-okulu19).  

 

DERS ALMA: 

1) Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler yaz okulunda, güz ve bahar yarıyılında 
başarısız oldukları, notunu yükseltmek istedikleri veya alamadıkları ders/dersleri 20 
AKTS’yi aşmamak koşuluyla alabilirler. Mezuniyetine tek dersi kalan öğrenciler ilave 
olarak 1 ders daha alabilirler. 

2) Üniversitemiz yaz okulunda açılan bir ders, aynı ildeki diğer üniversiteden alınamaz. 

3) Başka illerdeki devlet üniversitelerinden ders almak isteyen öğrencilerimizin, ilgili 
formu (10 Haziran 2019 tarihinden önce aktif edilmesi durumunda online olarak 
başvuru alınacaktır) doldurup bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir. Bölüm 
İntibak Komisyonun ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun olumlu görüşü olması halinde 
ders alınabilir.   

4) Öğrenciler başarı durumuna göre bahar dönemi sonu itibarıyla takip eden hangi 
yarıyıllardan ders almaya hak kazanmış ise bu dönemlerin derslerini de yaz okulunda 
alabilirler. Örneğin 1. sınıf öğrencisi bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçmeyi hak etmiş 
ise yaz okulunda hem 1. hem de 2. sınıfın derslerini alabilir. 

5) Bahar dönemi sonunda tüm derslerinden başarılı olup AGNO’su en az 2,50 olan 
öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst sınıfın derslerinden de 
alabilirler. Örneğin bahar dönemi sonunda 2. sınıfa geçen bir öğrenci, üst sınıf olan 3. 
sınıfın derslerinden de alabilir. 

6) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi 
yapılamaz. 

 

YAZ OKULU İŞLEYİŞİ: 

1) Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi yedi haftadır. Bu süreyi izleyen hafta içinde yaz 
okulu sonu sınavları yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz okulunda 
açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders 
yapılır. Yaz okulunda geçen süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. 

2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı 25’tir.  Derse kayıtlı 
öğrencisi sayısı bu rakamdan az olan derslerin açılması için ilgili yönetim kurulunun 
gerekçeli kararı olmalıdır. 

3) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. 

4) Bir ders, en fazla 2 (iki) öğretim elemanı tarafından yürütülebilir ve bir öğretim üyesi 
aynı zaman diliminde en fazla iki dersi yürütebilir. 



5) Diğer üniversitelerden alınan derslerin harf notları, yaz okulunda ders alınan 
üniversitenin başarı ve katsayı tanımı dikkate alınarak, ilgili yönetim kurulu kararı ile 
Üniversitenin Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki harf notu 
tanımlamasına dönüştürülür ve not döküm belgesine AGNO hesabına dahil edilerek 
işlenir. 

6) Yaz okulunda ders alan öğrenciler için, takip eden güz dönemi başında yapılacak ders 
kaydı esnasında, yaz okulu sonunda hesaplanan AGNO dikkate alınır. 

 

ÜCRETLENDİRME: 

1) Açılması muhtemel dersler öğrenci bilgi sisteminde açılarak derslere ön kayıt alınır, 
derslere kayıt yapabilmek için ders ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.  

2) Dersler öğrenci bilgi sisteminden seçildikten sonra, toplam ücret sistem tarafından 
hesaplanacaktır. Ders ücretleri HALKBANK şubelerinden ve ATM'lerinden T.C. 
kimlik numarasıyla, Halkbank internet bankacılığından ise öğrenci numarasıyla 
ödenecektir.  

3) Öğrencilerin ders ücretini ödedikten sonra, tekrar 'Kayıt Yenileme İşlemleri' 
sayfasına girerek 'Seçimlerimi Kaydet' butonunu seçmeleri gerekmektedir. 

4) Ücret ödeme işleminden sonra ayrıca danışman onayı gerekmemektedir. Dersin 
açılması durumunda kayıtlar kesinleşmiş olur.  

5) Açılması muhtemel ders için yeterli başvuru olmaması durumunda, açılmayan ders için 
ücret ödeyen öğrenci, bu dersin yerine, derslerin ücret mahsuplaşması yapılmak 
suretiyle açılması kesinleşen başka bir dersi seçebilir, ya da ödenen ücretin iadesini 
isteyebilir. 

 

MİSAFİR ÖĞRENCİLER: 

1) Diğer üniversite öğrencileri de Üniversitemiz yaz okulunda ders alabilirler. Bu 
öğrencilerin öncelikle web sitesinden ilan edilecek adresten ön kayıt yapmaları 
gerekmektedir. 

2) Ön kayıt işleminin ardından öğrenci bilgi sisteminde şifre oluşturarak sisteme giriş 
yapmaları ve ders seçme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Daha sonra yukarıda 
belirtildiği şekilde Üniversitemiz öğrencileri gibi ders ücretlerinin ödenmesi 
gerekmektedir. 

3) Ders notları, yaz okulu sonunda ilan edildikten sonra Üniversitelere resmi yazıyla 
gönderilecektir. 

 

 Tüm öğrenciler için yaz okulu akademik takvimine ve yaz okulu ücretlerine web 
sitesinden ulaşılabilecektir. 

 


