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Yaz Dönemi Başlangıcı 13.07.2020 
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Bu döneme mahsus olmak üzere dersler; Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 

senkron / eş zamanlı / online olarak yapılacaktır.    

Uzaktan Öğretim Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden derslere katılan, dersin formuna katılan, 

sistem üzerinden dersin videosuna veya dokümanlarına erişen öğrenciler DEVAM ŞARTINI 

sağlamış sayılacaktır. 

Yaz Okulunda sınavlar çevrim içi / eş zamanlı süreli veya proje ödev şeklinde yapılacak olup 

ödev/projeler Uzaktan Öğretim Öğrenme Sistemi üzerinden veya e-posta yoluyla denetlenebilir 

platformlar aracılığıyla toplanacaktır.  

 

Bir öğrenci Yaz Okulunda; 

1. Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp ( FF, FD, DD, DC VE DZ ) ile sonuçlanmış başarısız 

olduğu veya almadığı dersleri alabilir. 

2. Kayıtlı bulunduğu yarıyıla kadar almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması 

(Başarı ortalamasına bakılmaksızın) kaydı ile üst yarıyıllardan ders kaydı yaptırabilir. 

3. İlgili yaz döneminde staj/işyeri eğitimi/arazi uygulaması ile yaz okulu birlikte yürütülemez 

öğrenci bu ikisinden birini tercih etmek zorundadır. 

4. Uzaktan eğitim yoluyla alınan dersler (Türk Dili ve A.İ.İ.T gibi) hariç en fazla 16 saat derse kayıt 

yaptırabilecektir. (Ücretler dersin saatine göre hesaplanmaktadır.) 

 

Yaz Okulunda, 

1. “Yaz Okulu Ders Programı” açılması muhtemel dersleri içerir. Ders programında yer almayan 

derslere grup olarak kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler bizzat öğrenci işlerine başvurmaları 

halinde (belli bir sayının üzerinde olursa) ders programına eklenecektir. 

2. Dersini seçip kesinleştiren öğrencilerin danışman onayını beklemeleri gerekmektedir. 

Danışmanların isimleri ve iletişim bilgileri web sayfamızda yayınlanmıştır. Herhangi bir sorun 

olması halinde danışmanlarla görüşülebilir. 

3. Mazeret ve bütünleme sınavları uygulanmamaktadır. 

4. Öğrenciler ancak açılmayan bir dersi bırakarak açılan başka bir derse kaydolabilirler. Bunun 

dışında ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. 

5. Yeterli sayının bulunamaması nedeniyle açılamayan derslerin ücretleri öğrencilere iade 

edilecektir. Açılmayan derslerin ücret iadeleri ilgili yılın yaz dönemi başlangıcından itibaren 2 

hafta içerisinde Web sayfamızda yer alan iade formun doldurularak onaylanmış e posta 

adreslerinizden ilgili birim mail adreslerine gönderilecek, gerekli kontroller sonrası formda 

belirtilen IBAN numaralarına iadeleri yapılacaktır. 

6. Öğrenciler Fakültemizde açılmamış olan derslerini, BYK kararı ile içerikleri uygun bulunan, saatleri 

veya AKTS’leri eşit veya daha fazla olması kaydıyla, öğrencinin ilgili yılda yerleştiği programın 



taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden alabilir. Konuya ilişkin başvuru 

ve sonuç süreçlerine ilişkin ilke ve usulleri ilgili birimler belirleyecektir. 

7. Üniversitemiz Öğrencileri, almak istediği derse ait içeriklere 

https://iibf.aku.edu.tr/2019/05/29/fakultemiz-ders-icerikleri/ linkinden ulaşabileceklerdir. 

8. Diğer Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup ön başvurusunu tamamlayan öğrenciler kesin kayıt 

tarihlerinde önce https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx web adresinden öğrenci 

numaralarını sorgulayacaklar, daha sonra https://obs.aku.edu.tr/oibs/ogrenci web adresin 

üzerinden öğrenci bilgi sistemine öğrenmiş oldukları öğrenci numarası ile (e-Devlet şifresi ile) 

giriş yaparak ders kayıtlarını tamamlayacaklardır. 

9. Ders seçimini tamamlayan öğrenciler yaz okulu ücretini yatırdıktan sonra kesinleştirme işlemini 

yapmaları ve danışmanlarına onaylatmaları gerekmektedir. (Diğer üniversitelerden gelen 

öğrenciler için) derslerinin onay işlemleri birim öğrenci işleri tarafından yapılır. 

10. Misafir öğrencilerin Yaz Okulunda aldıkları derslerin Üniversiteleri tarafından kabul olmaması 

durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

        Yaz okulu güncel duyurular ve bilgiler için web sayfamızı sürekli takip ediniz.  
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