
1. E-mail olarak gönderilecek olan yaz okulu dilekçesinin ekinde, ÖSYM web sayfası 
çıktısı isteniyor. Üniversiteye kayıt yaptığım yıla ait bütün okulların ve bölümlerin 
taban puanlarını içeren bir dosya buldum. Bunu yüklemem uygun mudur? 
 
İlgili üniversitelerin (Çukurova ve yaz okulundan ders alınacak diğer üniversite) taban 
puanı içeren ve ÖSYM’nin resmi web sitesinden alınan belgeler kabul edilir. 
 

2. Yaz okulu başvurusunu, diğer üniversitedeki yaz okulu dersine kaydolmadan mı 
yapmamız gerekiyor? 
 
Usulen başvuru, ders kaydı öncesi yapılmalıdır. Fakat her üniversitenin akademik 
takvimi farklı olduğundan komisyon kararı, yaz okulu kayıt son tarihlerinden sonra 
yapılabilmektedir. Komisyon onayı alınmamış yaz okulu derslerinin öğrenci işlerine 
gönderilmesi ve sisteme işlenmesi mümkün değildir. Bu kapsamda yaz okulunda hak 
edilen notun üniversitemiz sistemine işlenmesinden önce (geçmiş yıllar da dahil 
olmak üzere) komisyon kararının alınmış olması gerekir. 
 

3. Yaz okulu kapsamında almak istediğim ders, diğer üniversitede farklı bir bölüm 
tarafından veriliyor. Bu dersi alabilir miyim?  
 
Önerilen ders, (üniversite taban puanları dışında) bölümümüzde yerine sayılacak 
dersle içerik, saat ve kredi bakımından uyumlu ise komisyon kararı ile denk sayılabilir. 
 

4. Yaz okulu adımlarını takip ederek tüm işlemleri gerçekleştirdim. Bölüme ıslak imzalı 
herhangi bir belge teslim etmem gerekiyor mu? 
 
İstenen evraklarınızı eksiksiz olarak sadece cengsummerschool@gmail.com adresine 
göndermeniz başvuru için yeterlidir. 
 

5. Üniversitemize yatay geçişle geldim. Yaz okulunda üniversite taban puanlarına 
bakarken benim üniversiteye ilk başladığım yılı mı yoksa yatay geçiş yaparak 
üniversitemize kaydolduğum yılı mı dikkate almalıyım?  
 
Üniversitemize başladığınız yılın taban puanlarını dikkate almalısınız. 
 

6. Yaz okulu yönetmeliğinde aynı anda hem staj hem yaz okulu yapılamaz yazıyor. Fakat 
pandemi sürecinden dolayı yaz okulları uzaktan eğitimle yapılacak. Bu durumda yaz 
okulu ve staj beraber yapılabilir mi?  
 
Pandemi sürecinde yaz okulunun uzaktan eğitimle yapılması şartıyla (öğrencinin 
dersleri asenkron olarak takip edebileceği düşünülerek) yaz okulu ve staj beraber 
yapılabilir. 
 

7. Bu sene açılacak veya kabul edilecek yaz okulu derslerinin listesi belli mi?  
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Yaz okulu ders listesi, yaz okulundan ders almak isteyen öğrenciler tarafından talep 
edilen dersler arasından yaz okulu komisyonu tarafından yapılan incelemelerle 
belirlenir. Dolayısıyla ilgili ders listesi, başvurular bittikten sonra alınacak komisyon 
kararı ile belirlenecektir. 
 

8. Pandemi yüzünden yaz okulu dersleri uzaktan eğitimle yapılacağı için farklı 
şehirlerdeki üniversitelerden ders almak mümkün mü?  
 
Normal şartlarda yaz okulu yönetmeliğinde aynı şehir içerisinde olmak şartıyla farklı 
üniversitelerden ders alınabileceği bildiriliyor. Fakat pandemi sürecinde uzak eğitimle 
olmak şartıyla farklı şehirlerden ders almak mümkün. 
 

9. Yaz okulunda almak istediğim dersi herhangi bir üniversitenin yaz dönemi açılan 
derslerinde bulamıyorum. Ne yapabilirim? 
 
Yaz okulu komisyonu sadece gelen talepleri inceler, ders önerme gibi bir görevi 
yoktur. 
 

10. Üniversitemizde yaz okulu (uzaktan eğitim veya örgün) olacak mı? 
 
Üniversitemizde, mevcut durum itibariyle yaz okulu yoktur ve açılamaz. 
 

11. Başka üniversitelerin yaz okullarından ders alabilir miyim? 
 
Öğrenciler, yaz okulu komisyonu tarafından uygun görülen dersleri alabilir. 
 

12. Yaz okulu kapsamındaki herhangi bir dersi, üniversitemiz genelinde açılan alan dışı 
seçmeli ders yerine saydırabilir miyim? 
 
Bizim üniversitemizde açılan herhangi bir alan dışı seçmeli ders ile içerik, ders saati ve 
kredisi bakımından mukayese edip eşleştirmek suretiyle istediğiniz dersi alan dışı ders 
olarak alıp saydırabilirsiniz. 
 

13. Yaz okulu kapsamında herhangi bir teknik dersi bölümümüz seçmeli dersleri yerine 
saydırabilir miyim? 
 
Yaz okulu kapsamında alınacak her dersin bölümümüzde açılan (geçmiş yıllarda 
açılmış seçmeli dersler de dahil) bir ders ile içerik, saat ve kredi bakımından eşleşmesi 
beklenmektedir. 
 

14. Yaz okulu kurallarında daha önce alınmamış dersleri alabileceğimiz yazıyor. Buna göre 
gelecek yıl derslerini yaz okulunda erkenden alabilir miyim? 
 
Yaz okulu kapsamında hiç alınmamış dersler alınabilir. Buna gelecek yıl dersleri de 
dahildir. 
 



15. Yaz okulu kurallarında en fazla 3 ders alınabileceği yazıyor. Ayrıca ders saati veya 
kredi sınırı var mı? 
 
Yaz okulu kapsamında en fazla 3 ders alınabilmektedir. Alınabilecek derslerle ilgili 
toplam saat veya kredi sınırı bulunmamaktadır. 
 

16. Birkaç gün önce yaz okulu başvurusu yapmıştım fakat hala bir dönüt alamadım. 
Komisyon kararı bana bilgi verilecek mi? 
 
Yaz okulu komisyon toplantısında alınacak kararlar webde yayınlanacaktır. Bu yayın, 
tebliğ niteliğinde olup kişilere özel yanıt verilmeyecektir. 
 

17. Başvurmak istediğim okulun son başvuru tarihi ilan edildi. Yaz okulu komisyon kararı 
gecikirse yaz okulu kaydını kaçırabilirim. Başvuruları kaçırmamak adına kararı ne 
zaman öğrenebilirim? 
 
Önceki yıllarda kararı alınan derslerden bazılarını alacak öğrenciler, toplantının 
sonucunu beklemeden ilgili derslere rahatlıkla kayıt yaptırabilir. Diğer durumlarda 
öğrencinin yaz okulu duyurusunu okuyup ona uygun başvuru yaptığından emin 
olması gerekmektedir. Yasal zorunluluklara göre yaz okulu öğrenci başvuruları 
bütünleme notlarının açıklanmasına kadar açık kalmaktadır. Yaz okulu toplantısı da 
hemen ertesi gün yapılmakta ve kararlar webde yayınlanmaktadır. 
 

18. Yaz okulu kararı alınmış dersleri dilekçe ile başvuru yapmadan alabilir miyim? 
 
Tüm öğrenciler, kararı alınmış derslerden yararlanma hakkına sahiptir. Fakat başvuru 
belgelerini mail atmayan öğrenciler için “hangi öğrenci nereden ders aldı” bilgisinin 
kayıt altına alınamaması ve bu yüzden ilgili öğrencilerin notlarının takibinde aksaklık 
yaşanması riski bulunmaktadır.  Dolayısıyla kararı zaten alınmış dersler için başvuru 
işlemleri yaz boyunca kayda girme amacıyla yapılmalıdır. 
 

19. İçeriğini bulamadığım dersler var. Bu derslerin yaz okulu kararı alınması için ne 
yapabilirim? 
 
Bologna sürecine göre, her dersin bir içeriği vardır ve öğrenci bulmakla yükümlüdür. 
İçeriği gönderilmeyen derslerin eşleştirilmesi kesinlikle mümkün değildir. 
 


