
YAZ OKULU SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1)Yaz Okulu süreci neye göre yürütülür?  

Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve ilgili 

diğer hususlar birim yönetim kurullarının teklifi üzerine Senato tarafından belirlenecek 

akademik takvime göre yürütülür. 

2) Yaz Okulunda en fazla kaç AKTS ve kaç tane ders alınabilir?  

16 AKTS’yi geçmemek üzere 5 Ders alabilir. 

3) Yaz Okulunda bir dersin açılması için derse kayıt yapan en az kaç öğrenci olması 

gerekir?  

20 Öğrenci  

4) Yaz Okulunda açılan bir derse kesin kayıt yaptıran bir öğrencinin o dersi bırakması 

mümkün mü? 

 Bırakamaz ve ödemiş olduğu ders ücreti iade yapılmaz.  

5) Yaz Okulunda açılan derslere sonradan kayıt yapılabilir mi?  

Açılmış olan derslere sadece ilk hafta için kayıt kabul edilir.  

6) Yaz Okulunda hangi dersler alınabilir?  

Güz ve bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da çeşitli 

nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri alabilirler. 

7) Yaz Okuluna devam eden öğrenciler aynı anda staj yapabilir mi? 

 Staj ve yaz okulu birlikte yürütülemez. Ancak olağanüstü hal durumlarında uzaktan 

eğitim şeklinde yürütülebilir. 

8) Yaz okulunda açılmayan bir dersi başka bir üniversiteden alabilir miyim ? 

Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, 

alacakları derslerin ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından 

eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/ 

Meslek Yüksekokulu tarafından onaylanması gerekmektedir.   

9) Yaz Okulu derslerinde devam zorunluğu var mı? 

 Evet. 

10) 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?  

Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda 

devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz döneminde ilk defa alınan ve devam 

şartı yerine getirilen dersin, güz ve bahar döneminde tekrar alınması durumunda devam 

zorunluluğu ortadan kalkmaz. 

11) Yaz Okulunda bütünleme sınavı yapılır mı?  

Yaz okulunda bütünleme sınavı uygulanır.  

12) Yaz Okulu sonunda tek ders sınav hakkından kimler yararlanabilir? 

Yaz okulu sonunda tek dersi kalan öğrenciler, devam şartını yerine getirmiş olmak 

koşuluyla yararlanabilir.  

13) Yaz Okulunda tekrar olarak alınan derslerde hangi not geçerlidir?  

Yaz okulunda tekrar olarak alınan derslerde son alınan not geçerlidir.  

14) Yaz okulunda ön kayıtta seçmiş olduğum dersler açılmazsa ne yapmam gereklidir? 

Dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrencinin, açık olan bir başka 

derse kayıt yaptırmasına imkân verilir. Öğrenci açılamayacak olan dersin yerine başka 

bir derse kayıt olmak istemezse, bu ders öğrencinin ders kaydından çıkarılır ve dersin 

ücreti öğrenciye iade edilir. 

 



15) Yaz okulunda Bölüm/Programımda ve Fakülte/Yüksekokulumda açılmayan bir dersi 

başka bir birimden alabilir miyim? 

Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülte/ 

Yüksekokul/Meslek Yüksekokula dilekçe vererek, ders alacağı Fakülte/Yüksekokul/ 

Meslek Yüksekokula başvuracaklardır. Uygun görüldüğü takdirde ders alınıp 

alınamayacağı kesinleşecektedir. 

16) Yaz Okulu ücretleri neye göre belirlenir?  

Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim elemanlarına ödenecek 

ek ders ücreti 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre birim yönetim 

kurulları tarafından belirlenir. 

17)  Birimler Yaz Okulunun açılması için en son ne zamana kadar senatoya teklifte 

bulunabilirler?  

Birimler tekliflerini aynı yılın nisan ayı sonuna kadar Senatoya bildirirler.  

18) Zorunlu ve seçmeli dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna 

ertelenebilir mi?  

Iğdır Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu ve 

seçmeli dersler açılmaları gereken yarıyıllarda açılmayarak yaz okuluna ertelenemez. 

19) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler Üniversitemiz Yaz 

Okulu’ndan ders alabilirler mi?  

Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de Üniversitemiz Yaz 

Okulu’nda açılan dersleri alabilirler.  

20) Yaz Okulu’nda sınavlar ne şekilde yapılır?  

Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı 

yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer. 

Ara sınavına haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı 

hakkı verilebilir. 

21) Yaz Okulu sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyet belgeleri nasıl 

düzenlenir?  

Yaz okulunda başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin 

mezuniyet tarihi yaz okulu yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihidir. Diğer üniversitelerde 

aldıkları notlarla mezuniyete hak kazananların mezuniyet tarihi ise ilgili Yönetim 

Kurulunun karar tarihidir. 

22) Yaz Okulu eğitiminde geçen süre eğitim öğretim süresinden sayılır mı? 

Sayılmaz. 

23) Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanır mı? 

Uygulanamaz. 

24) Yönetmeliğe uygun olmak şartıyla bir üst sınıftan ders alınabilir mi? 

Bir üst yarıyıl ve/veya yıldan ders alabilmesi için, tekrar dersi olmayan ve GANO’su en az 3.00 

olan öğrenciler yaz okulunda azami 16 AKTS’lik ders alabilirler. 


