
 
 YAZ OKULU ÖĞRETİMİ BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN SIK SORULAR VE CEVAPLARI  

 

1. Yaz okulu başvurusu için dilekçemi nasıl oluşturmalıyım?  

https://bybs.ahievran.edu.tr/kaliteyonetimsistemi/listKaliteDokumantasyon 

sayfasında FORMLAR kısmında yer alan FR-009 numaralı formu doldurmanız yeterlidir.  

 

2. Üniversiteye gelmeden yaz okuluna başvuru dilekçemi teslim edebilir miyim?  

Evet. Pandemi süreci dolayısıyla, üniversitemize gelmeden imzalı dilekçenizi ve alacağınız derslere 

dair ders içeriklerini tarayıp danışman hocanıza mail olarak gönderebilirsiniz. Tüm başvuru sürecini 

uzaktan takip edebilirsiniz.  

 

3. Yaz okulu başvuruları için son bir tarih bulunuyor mu?  

Yaz okulu başvuru sürecinde başvuru yapacağınız üniversitenin akademik takvimini takip 

etmelisiniz. Üniversitemize bu süreç boyunca dilekçenizi teslim edebilirsiniz.  

 

4. Yaz okulu almak için hangi üniversitelere başvuru yapabilirim?  

Üniversitemiz senatosu kararı gereğince belirlenen üniversitelere başvuru yapabilirsiniz.  

 

5. Yaz okulundan en fazla kaç ders alabilirim?  

Toplam on iki AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilirsiniz. Ancak yaz okulundan ders 

alarak doğrudan veya tek ders sınav hakkı ile mezun olabilecek durumda olanlar, toplam on beş 

AKTS’yi aşmamak üzere en çok dört ders alabilir.  

 

6. İki ya da üç farklı üniversiteden ders alabilir miyim?  

Ders programlarında çakışma olmaması halinde farklı üniversitelerden aynı anda ders alabilmeniz 

mümkündür. Bu durumda başvuru dilekçelerinizi her üniversite için ayrı ayrı doldurup başvuru 

yapmanız gerekmektedir.  

 

7. Yaz okulunda aldığım dersten hangi not ile geçersem başarılı sayılırım?  

Yaz okulundan ders aldığınız üniversitenin not geçme esasına tabi olarak değerlendirileceksiniz. 

Farklı harf notları ile başarılı olmanız halinde üniversitemizdeki not dönüşüm tablosuna göre 

değerlendirme yapılacaktır.  

 

8. Ortalamam 3'ün altında yine de ders alabilir miyim?  

Ortalamanız 3'ün altında ise sadece daha önce alıp başarısız olduğunuz dersleri alabilirsiniz. Daha 

önce almamış olduğunuz dersleri alamazsınız.  

 

9. Üst sınıftan ders alabilir miyim?  

Alt yarıyıllardaki tüm derslerinizi alıp başarılı olmanız ve genel not ortalamanızın 3.00 ve üstünde 

olması gerekmektedir.  

 

10. DC+ aldığım dersi yaz okulunda alabilir miyim?  

Daha önce alıp başarılı olduğunuz dersleri (DC+ ve üstü) yaz okulunda alamazsınız.  

 

11. Daha önce almadığım bir dersi sıfırdan yaz okulunda alabilir miyim?  

Ortalaması 3.00'ün üstünde olan öğrenciler daha önce almadıkları dersi yaz okulunda alabilir.  
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12. Devamsızlıktan kaldığım bir dersi yaz okulunda alabilir miyim?  

Bir dersten devamsızlıktan kalmış olmanız, o dersi almamış olduğunuz anlamına geldiğinden 

devamsızlıktan kaldığınız bir dersi yaz okulunda alamazsınız. Ancak not ortalamanız 3.00 ve üstünde 

ise ilgili dersi alabilirsiniz.  

 

13. Yaz okulunda son iki dersimi verdiğim takdirde ne zaman mezun olurum?  

Transkriptinizin fakültemize ulaşmasından sonra ilgili derslere ilişkin notlarınız sisteme işlenir ve 

ardından mezuniyet işlemlerinize başlanır.  

 

14. Yaz okulunu tamamladığımda hangi evrakları okula teslim etmem gerekiyor?  

Yaz okulu programından ders aldığınız üniversite ile görüşüp, transkriptinizin fakültemize gönderim 

şekli ile ilgili bilgi alabilirsiniz.  

 

15. Güz dönemi dersi için yaz okuluna başvuru yapabilir miyim?  

Yaz okulunda hem güz hem bahar döneminden ders alabilirsiniz. Dersin hangi dönemde olduğunun 

önemi yoktur.  

 

16. Aldığım yaz okulu dersinin kredi ve AKTS'si kaç olmalıdır?  

Üniversitemiz ders eşdeğerliliği ve intibak esasları çerçevesinde Akademik danışmanınız tarafından 

değerlendirilecektir.  

 

17. Yaz okulunda aldığım dersin içeriği aynı fakat adı farklı olabilir mi?  

Evet  

 

18. Yaz okuluna katıldığım okulun not sistemiz üniversitemizden farklı ise, örneğin orada D ile 

geçtiğim ders transkriptime nasıl işlenecek?  
Farklı harf notları ile başarılı olmanız halinde Üniversitemizdeki not dönüşüm tablosuna göre değerlendirme 

yapılacaktır. 


