
Yaz okulu kapsamında başka üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerin dikkatine...  

• YÖK’ün kararına göre öğrenci, üniversitemize kaydolduğu yılda bölümümüzün merkezi 

sınavdaki taban puanına eşit veya daha yüksek taban puanlı bölümlerden ders alabilir. 

Buna göre öğrenci; 

o Örgün ve İkinci öğretim programlarının taban puanları farklı olduğu için, kayıtlı 

olduğu programın taban puanını göz önüne almalıdır.  

o Eğer bölümümüze dikey geçiş ile gelmişse, başvuruda dikey geçiş taban puanları 

dikkate alınır.  

o Üniversitemize kaydolduğu yılda ÖSYM web sayfasında taban puanı olmayan 

bölümden ders alamaz.  

• Yaz okulunda en fazla 3 ders alınabilmektedir. 

• Alınacak dersin haftalık ders saati, en az bölümümüz ilgili ders saati kadar olmalıdır. 

• Yaz okulunda alınan derslerde dil şartı aranmaz. 

• Daha önce hiç alınmamış olan bölüm dersleri yaz okulunda alınabilir. 

• Yaz okuluna gidebilmek için öğrencilerin öncelikle başvuru yapması gerekmektedir. 

• Islak imzalı başvuru alınmayacak, başvurular ceng.cu.edu.tr sayfasında “Yaz Okulu 

Sistemi” üzerinden yapılacaktır. 

• Bu sistem üzerinden almayı planladığınız dersin uygunluğu yaz okulu komisyonu 

tarafından kontrol edilecektir. 

• Yaz okulu tarafından onay verilmemiş bir dersi yaz okulunda almayın! 

 

Başvuru Aşamaları 

o Almak istediğiniz her ders için ceng.cu.edu.tr sayfasında “Yaz Okulu Sistemi” 

üzerinden “Yeni Başvuru” yapılacak gerekli bilgiler doldurulacaktır. 

o “Başvurularım” altında tüm başvurularınız listelenecek, komisyon onay ya da red 

verene kadar başvurunuzu silip tekrar başvurabilirsiniz. 

o Yanlış/eksik bilgi ile başvuru durumunda başvurunuz reddebilebilir. Bu 

durumunda tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir. 

o Başvurunuz onaylandıktan sonra karşı üniversite yaz okulu ders kaydınızı 

yapabilirsiniz. 

o Kaydınızı yaptırıp yaz okuluna başladığınızda, başvurularım altında “Kaydımı 

yaptırdım” butonu ile bize bilgisini vermeniz gerekmektedir. Aksi taktirde yaz 

okuluna kayıt yapmadığınız varsayılacak ve not girişi yapılmayacaktır. 

• Yaz okulu bitiminde karşı üniversite notlarınızı ebys üzerinden göndermektedir. Notlarınız 

bize ulaştığında bu sisteme notunuz girilecektir. Başvurularım altından girilen notunuzu 

takip edebilirsiniz. 

• Girilen bu notlar ara ara komisyon raporuna dönüştürülüp öğrenci işlerine 

transkriptlerinize işlenmesi için gönderilecektir. 

 

• Sistemle ilgili sorularınız için aelmas@cu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz. 
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