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l. Fakültemizde 2017-2018 yaz dönemi 25.06.2018 tarihi ile l2.08.2018 tarihleri arasında
yapılacaktır.
2. Daha önce devam zorunluluğu yerine getirilmiş olsa bile yaz öğretiminde derslere devam
zorunludur.

YAZ OKULU PROGRAMI
Yaz Okulu Kayıtları l 1 .06.20l8 20.06.20l8
Açılan Derslerin İlanı 2l .06.20l 8

Yaz Dönemi Başlangıcı 25.06.20l8
Yarıyıl Sonu Sınavları l 3.08.20l8 l9.08.20l 8

3. Yaz öğretiminde öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse
kaydolabilirler. Bunun dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri
uygulanmaz.
4. Uzaktan eğitim yoluyla alınan dersler hariç en fazla l5 saat ders alınabilir. (Ders saati AKTS'ye
göre değil, ders saati sayısına göre hesaplanır.)
5. Bir öğrenci yaz öğretiminde;

- Daha önce güz ve bahar yarıyılında alıp başarısız olduğu veya alamadığı dersleri alabilir.
- Güz ve bahar yarıyıllarında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü altp başarmış olması

halinde üst yarıyıllardan açılan dersleri alabilir.
6. Yaz öğretimi takvimi, 7 haftas! eğitim-öğretim ve 1 haftası sınav olmak üzere 8 haftadan oluşur.
7. Açılmayan derslerin ücretleri öğrenci işlerinden temin edilen iade formunda belirtilen İBAN
numaralarına yatırılacaktır.
8. Öğrenci|er Fakültemiz yaz öğretiminde açılmayan derslerini BYK kararı ile içerikleri uygun
bulunan, saatleri veya AKTS'leri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, öğrencinin ilgili yılda yerleştiği
programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği Üniversiteden alabilirler. (Öğenci
dersi alacağı üniversitenin bölüm sekreterliğinden dersin adı, içeriği, kredisi ve saatini içeren onaylı
beIgeyi fakültemizin ilgili bölümüne onaylattıktan sonra bu dersi başka bir üniversiteden alabilecektir.
İIgili dersin öğretim elemanı ve bölüm başkanından onay almadan alınan dersler kabul
edilmeyecektir.)
9. Yaz öğretimine ait mazeret ve butunleme sınavı yoktur.
10.Fakültemiz yaz öğretiminde diğer üniversitelerden başvuru yapacak öğrencilerin öğrenci işleri
biriminde form doldurmaları gerekmektedir.
ll. YÖK tarafından tiim öğrenciler için (normal öğretim-ikinci öğetim ve diğer üniveısite öğrencileri)
bir ders saati ücreti sosyal programlar için 23..24lı fen progıamları için 24,36ü olaıak belirlenmiştir.
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