KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU
UYGULAMA KILAVUZU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
İşlem

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ön Kayıtların Yapılması

Yaz okulunda açılacak dersler için kontenjan

Ön Kayıtların Değerlendirilmesi

sınırlaması bulunmadığından dolayı ön kayıt

Ön Kayıtların İlanı

alınmayacaktır.

Kesin Ders Kayıtlarının Yapılması

26.07.2021

30.07.2021

Derslerin Başlaması ve Bitişi

02.08.2021

17.09.2021

Dönem Sonu Sınavları

20.09.2021

24.09.2021

Öğretim Elemanlarınca Sınav Sonuçlarının
İlanı

27.09.2021

29.09.2021

YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI
Yaz Okulu, üniversite eğitim ve öğretim olanaklarını güz ve bahar yarıyılları dışında da
değerlendirerek eğitim öğretim kapasitesini artırmayı amaçlayan düşük GANO'lu öğrencilere
GANO'larını yükseltme, herhangi bir dersten başarısız olan öğrencilere yaz döneminde bu dersleri
başarabilme, başarılı öğrencilere ise daha kısa sürede mezun olabilme olanağını sağlayan, aynı
zamanda Yan Dal ve Çift Ana Dal Programına kayıtlı öğrencilerin programı izlemelerini kolaylaştıran
ek bir eğitim öğretim programıdır. Ancak aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Bu
yüzden yaz okulunda alınan derslerden en az CC ve üstü not alındığında başarılı sayılacaktır.
.
1) Covid-19 pandemisi nedeniyle yaz okulu dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır.
2) Yaz okulunda öğrenciler en fazla 12 krediye kadar ders alabilirler. Ancak bir dersin kredisinin 12
kredi saatin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir.
3) Öğrencilerimiz Üniversitemizde açılmış bir dersi başka üniversiteden alınamaz. Ancak
Üniversitemizde açılmayan dersi başka üniversiteden alabilirler.
4) Yaz okulunda açılacak dersler Üniversitemizin Web sayfasında duyurulacaktır.
5) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı sınırı bulunmamaktadır.
6) Üniversitemiz öğrencileri ile diğer üniversite öğrencilerinden “Yaz okulu öğretim ücreti” olarak
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen azami ders ücreti kadar ücret alınacaktır.
7) Tek ders sınavına kalan öğrenciler de yaz okulu derslerine kayıtlanabilir. Tek ders sonucu başarılı
olmaları halinde dersi sildirebilirler.
8) Yaz okulundan ders almak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sisteminden ders
kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.
9) Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü biriminde istediği ders açılmadığı taktirde üniversitemizin
herhangi bir biriminde yaz okulu dersi almak istiyorsa söz konusu dersin ders içeriklerini
dilekçesine eklemesi gerekmektedir.

10) Öğrenci yaz okulunda almak istediği dersin kendi biriminde veya üniversitemizin her hangi bir
biriminde açılmaması durumunda ise o dersi başka bir üniversiteden alabilecektir. Bunun için de
birimine;
 Başvuru dilekçesi ile birlikte alacakları derslere ait gidilen üniversitenin ders içeriklerini
dersler başlamadan önce eğitim-öğretim gördüğü birime mail, faks veya elden başvuru
yapması gerekmektedir. Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka
üniversiteden ders alıp almamasına karar verilir. Başka bir üniversitede ders almak bu karar ile
mümkün olur.

DERS KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemiz Öğrencileri
1) Öğrenciler yaz okulu ders kayıtlarını öğrenci işleri otomasyonunda 26-30 Temmuz 2021 tarihleri
arasında yapmaları gerekmektedir.
2) Öğrencilerin ödeyecekleri yaz okulu öğrenim ücretleri öğrenci işleri otomasyonunda ders kaydı
yaptıkları esnada seçecekleri ders saatlerine göre sistem tarafından hesaplanacaktır.
3) Hesaplanan ücreti T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden ÖĞRENCİ NUMARASI ile yatırarak 26 –30
Temmuz 2021 tarihleri arasında ders kaydını kesinleştirip “DANIŞMAN ONAYINA” göndermeleri
gerekmektedir.
4) Öğrencilerin kesin kayıt yaptırdıkları dersleri zorunlu olarak alınacak ders statüsüne geçeceği için
bu derslerden devamsızlık veya başarısızlık durumunda alacakları harf notları öğrencilerin GANO
hesaplamasında değerlendirilecektir

YAZ OKULUNDAN DERS ALMA/ALAMAMA DURUMU
a) Alt yarıyıllara ait dersleri, hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri,
alıp da başarısız oldukları veya GANO`larını yükseltmek istedikleri dersleri alabilir.
b) Yan dal veya çift ana dal programına ait dersler yaz okulunda tamamlanabilir.
c) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak
programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.
d) GANO’su en az 3.00 olan ve tekrar dersi bulunmayan başarılı öğrenciler üst yarıyıllara ait
dersleri alabilirler.
e) Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA
1. Alınacak dersin denkliğinin, içerik, kredi/saat açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından
kabul edilmesi gerekir.
2. Üniversitemiz öğrencilerinin başka bir üniversitede açılan yaz okulu derslerini alabilmeleri için;
a) Öğrencinin başvurmuş olmasına rağmen o dersin üniversitede açılmamış olması veya üniversitede
yaz okulu uygulanmıyor olması,
b) Diğer üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatinin denk olduğunun öğrencinin
kayıtlı bulunduğu fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü yönetim kurulu
tarafından kabul edilmesi gerekir.
3. Öğrenci farklı üniversiteden alacağı dersin, ders içeriği, dili, kredi ve saatini gösteren resmi belgeyi,
dersler başlamadan önce kayıtlı olduğu birime elden, e-mail veya faks ile bildirmesi gerekmektedir.
Bu belgelere göre ilgili birimin yönetim kurulu öğrencinin bir başka üniversiteden ders alıp almaması
kararı alır. Başka bir üniversiteden ders almak bu karar ile mümkün olur.

YAZ OKULUNDA ALINAN DERSLERİN NOT KARTEKSİNE
İŞLENMESİ
1. Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO dikkate
alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.
2. Kartekse işlenen notlara göre GANO yeniden hesaplanır.
3. Yaz okulunda alınan dersler başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde
değerlendirmeye alınmaz.

DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ
YAZ OKULUNDAN DERS ALMASI
Üniversitemizin dışında diğer Yükseköğretim Kurumları bünyesinde yürütülen
programlara kayıtlı misafir öğrenciler için yaz okulu uygulamasında;
Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan Yaz Okulu uygulamasında
yürütülecek dersler için kayıt yaptırmak isteyen diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin (Yaz
Okulu Misafir Öğrenci) kayıtları aşağıdaki hususlara bağlı olarak işlem yapılacaktır.
Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen diğer üniversite öğrencileri ders almak istediği
birime aşağıdaki belgeler ile birlikte mail, faks veya elden başvuru yapabilirler.
1.
2.
3.
4.

Dilekçe
Kayıtlı bulunduğu üniversiteden, üniversitemizden yaz okulunda ders alabileceğine dair Yönetim
Kurulu Kararı
Öğrenci Belgesi
Ders Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

Üniversitemiz birimlerce uygun görülen misafir öğrencilerin ders kayıt işlemleri akademik birim
öğrenci İşleri tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılacaktır. Misafir öğrencilerin yaz
okulundaki sınav değerlendirmeleri Üniversitemiz öğrencilerinin bağlı oldukları Yönetmelik
hükümlerine göre yapılacaktır. Misafir öğrencilerin Üniversitemizde kayıt yaptırıp devam ettikleri
derslerin kredi limitine harf notlarının değerlendirmesi başta olmak üzere Yaz Okulu uygulaması ile
ilgili işlemleri kendi üniversiteleri tarafından konu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN
YAPILACAK İŞLEMLER
1. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/ Yıl Dönem Tanımlama uygulamasından YAZ dönemi
tanımlaması yapılmalıdır.
2. Tanımlamalar / Dönem Başı İşlemleri/Akademik Takvim uygulamasından Yaz Okulu Kayıtlanma
Aktivitesi Tanımlanması yapılmalıdır.

AKADEMİK BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİ
TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
1.
2.
3.
4.

Dersler Tanımlanan 2020-2021 YAZ Dönemine açılacak ve sunulacak
Başvuru yapılmayan dersler kapatılacaktır.
Ders kayıtlarının onayı birim öğrenci işleri personeli tarafından yapılacaktır.
Üniversite içerisinde öğrenci kendi birimi dışında hangi akademik birimde ders alacak ise o birimin
öğrenci işleri kendi fakülte/yüksekokulundaki ders ile öğrencinin kendi birimindeki dersin
eşleştirmesini yapacaktır.

