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YAZ OKULU BAŞVURU FORMU

20…/20…  Eğitim  Öğretim  yılı  yaz  öğretimi  kapsamında  aşağıda  bilgilerini  verdiğim 
ders/dersleri almak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Öğrenci Ad, Soyad
İmza

Öğrenci Adı, Soyadı
Öğrenci No:
Bölümü:

Örgün               İkinci Öğretim 
Öğrenci Danışmanı Adı Soyadı
İletişim Bilgileri Adres:

Email:
Tel:

Yaz okulu için başvurulan Üniversite
Yaz okulu başlama-bitiş tarihleri

Yaz öğretimi kapsamında alınacak ders/dersler:
Fakülte/Bölüm Ders adı/Kodu T U L AKTS

Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde sorumlu olunan ders/dersler:
Dersin Adı ve Kodu T U L AKTS

Dilekçe Ekleri
1- Yaz döneminde ders almak istenilen Üniversite ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili bölümlerinin, 

öğrencinin üniversiteye giriş yılındaki taban puanlarını gösteren belge ektedir.
2- Alınmak istenilen derslerin karşı Üniversitedeki ders saati/kredi/AKTS ve ders içeriklerini gösteren 

belge ektedir
3- Başvurulan dönem içinde alınmış transkript ektedir.

Unvan, Adı Soyadı İmza

ÖĞRENCİ DANIŞMANI

BÖLÜM BAŞKANI

Başvuru formu bölüm sekreteri Ömer ÖRS Bey'e iletilmeli ve onay durumu 
sekreterden 2-4 iş günü içerisinde öğrenilmelidir.



YAZ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR

Bu esaslar; Üniversitemiz öğrencilerinin, diğer yükseköğretim kurumlarında verilen yaz öğretimi 
derslerinin alınmasına ilişkin hususları kapsar. 

ESAS 1- (1) Spor Bilimleri Fakültesi dışındaki tüm akademik birimlerde okuyan öğrencilerin, diğer 
yükseköğretim 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 Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin diğer üniversitelerin Yaz Okulundan ders almalarında puan 
şartı aranmaz.

(3) Yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak dersler için yaz öğretimi dersleri 
başlamadan önce 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, dersin 
AKTS/kredi/saat değerinden 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 ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları 
yarıyıllara ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar. 

ESAS 4- (l) Öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği 
veya alıp da başarısız kaldığı dersleri, yaz öğretiminde alabilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 
(AGNO) 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DC) harf notundan düşük olmayan bir  
öğrenci 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 
Üniversitemiz sistemine dönüştürülür: belgelendirememesi durumunda ise o derslere Üniversitemiz 
not sistemindeki CC harf nolu verilir. 

ESAS 6-(l) Yaz öğretimi kapsamında alınan her bir dersin notu AGNO'ya bakılmaksızın, 4'lük sistem 
üzerinden 2.00'ın altında ise öğrencinin bu dersten aldığı notun katsayısı Üniversitemizde 
uygulanmakta olan ilgili aralıktaki harf notuna dönüştürülerek başarısız sayılır. 

ESAS 7-(l) Yaz öğretimi kapsamında alınan bir dersin notu 4'lük sistem üzerinden 2.00 ve üzerinde ise 
bu dersin başarı notu katsayısı Üniversitemizde uygulanmakta olan ilgili aralıktaki harf notuna 
dönüştürülerek başarılı sayılır. 

ESAS 8- (l) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar iIe belirlenir. 
Akademik yılda ilk % l0'a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin 
başarı notları dikkate alınmaz. 

ESAS 9- (1) Yaz öğretimi aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz öğretiminde alınan 
ders(ler)in notları, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını etkilemez. 
Ancak, öğrencinin AGNO hesaplanmasına dahil edilir. Yaz öğretiminde alınan bir dersten sağlanan 
devam şartı, öğrencinin tabii olduğu ders planında eşleşme yapılan ders için tekrar aranmaz. 

ESAS 10- (l) Yaz öğretimi sonunda mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı 
verilir. Bu sınav akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. 

Bu esaslar, 06/ l l/20l9 tarihli Senato onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Başvuru formu bölüm sekreteri Ömer ÖRS Bey'e iletilmeli ve onay durumu 
sekreterden 2-4 iş günü içerisinde öğrenilmelidir.



Not: Danışmanlarınıza teslim ettiğiniz başvuru dilekçeleriniz, dersi veren hoca 
tarafından onaylanacağından aklınıza takılan bir soru olması durumunda onlarla 
irtibata geçiniz.

Başvuru formu bölüm sekreteri Ömer ÖRS Bey'e iletilmeli ve onay durumu 
sekreterden 2-4 iş günü içerisinde öğrenilmelidir.

YAZ OKULU ADIMLARI
İşlemin Konusu İşlemin Planlaması

1. Adım Yaz Öğretimi Yönergesi'nin okunması 

2. Adım Yaz okulu dilekçesi ve eklerinin teslimi

3. Adım Onay durumunu öğrenme
Dilekçenizin onay durumunu teslimden 2-4 iş günü sonra bölüm sekreterinden öğrenebilirsiniz.

4. Adım Fakülte Yönetim Kurulu  onayının beklenmesi

Üniversitemiz WEB sayfasındaki yönergedeki şartları sağlamanız gerekir. Şartları sağlamadan alınan derslerin 
muafiyetine ÖBS veri tabanı izin vermez. (http://odb.kocaeli.edu.tr/yonetmelik.php)

Karşı üniversitenizin başvuru şartlarının da sağlanması durumunda, yukarıda verilen dilekçe ve ekleri teslim 
edilmelidir.

FYK onayı alınmayan bir dersten yaz okulu dersi muaf edilemez. Bu onayın anlamı, Üniversitemizden, onaylanan ders 
için yaz okulu yapma vizitesi elde edeceğinizdir. Karşı üniversiteyle bir bağlantısı yoktur. Pazartesi mesai bitimine 
kadar yapılan başvurular, sonraki çarşamba günü yapılan FYK'ya girer. Bu süreç böyle sürekli devam eder.

Sık Sorulan Sorular

1 40 puan düşük olmamama şartı

2 Üçten fazla ders alınamaz. Yaz okulunda üçten fazla ders alınamazsınız. Aksi durumda tüm başvurularınız iptal edilir.

3 Derslerin aynı gün olması Dersler aynı günde ve farklı üniversitede olursa onaylanmaz.

4 Muafiyet işlemi

5 Başvuru yeri Başvurular sekreterliğe yapılır.

6 Tarih uyuşmazlıkları 

7 Başvuru son tarihi Başvuru son tarihi temmuzun sonudur. Ama evrakınızı geciktirmemeniz gerekir. 

8 Sınavlarla çakışması

9 Öğretim Dili

10 AKTS/ders Saati/T+U+L vb. Farklılıkları

11 Devam durumu Yaz okulu başvurusu yapıp devam etmezseniz, Bölümümüzde de devamsız olursunuz.

12

Yaz okulunuzdan alacağınız bölümün taban puanı Bölümümüzden en fazla 40 puan düşük olma koşulu aranır. Bu şartı 
sağlamayanlar onaylatmalarını gerçekleştirse bile dersleri muaf edilemez. Kesin listedekilerin puanına bakmanıza 
gerek yoktur.

Yaz okulunuz resmi evrak ile notunuzu kurumumuza iletecektir. Bunun dışında transkript yoluyla da muafiyet de 
gerçekleştirilir. Nihayetinde kurumlardan gelenlerle karşılaştırılır. 

Yaz okulu başvuru tarihleri ve FYK sonuçları arasında tarih uyuşmazlıkları nedeniyle, FYK kararı alınmadan da karşı 
üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. Üniversiteler arası başvuru işlemleri birbirinden bağımsızdır. Yani bizden onay 
almadan karşı üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. FYK onayı almadığınız için oluşabilecek riskler size aittir.

Yaz okulu işlemleri Bölümümüzde yapılan sınavlardan bağımsız yürür. Sınavlarınız devam ederken de başvuru 
yapabilirsiniz. 

Bizdeki dersinizin öğretim dili ile karşısı aynı olmayabilir. Karşı üniversitenin yaz okulu dersinin öğretim dili ne ise o 
şekilde muaf olunur. 

Yaz okulundan alınan derslerin AKTS/ders saati/T+U+L vb. ders tanım bilgileri ile Bölümümüzdeki derslerle farklılık 
gösterse de yaz okulundan bu dersi alabilirsiniz. Yaz okulundan bu dersle ilgili başarılı olmanız durumunda, ÖBS'nizde 
tanımlı dersin bilgileri ile muaf olursunuz.

FYK'dan başvurunuz geçerse ve yaz okulu yapmazsanız 
ne olur

Bu durumda yaz okulunuzdan herhangi bir not gelmez ve o dersle ilgili işlem yapılmaz. Eğitiminize o dersle ilgili 
kaldığınız yerden devam edersiniz. 


