SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA ESASLARI
1. Yaz okulunda açılabilecek dersler ile bu dersleri yürütecek ders
kurulunun önerisi üzerine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu ve
kurullarınca belirlenir.

sorumluları; bölüm
Enstitülerin ilgili

2. Yaz okulunda açılabilecek dersler; bahar yarıyılı genel sınavlarının başlangıcında belirlenip ilgili
Fakülte
Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü
Müdürlüğü
tarafından
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Web Sayfasında ilan edilir ve otomasyon sistemi
üzerinde (Ders Açma Modülünde “Ders Yaz Okulunda Açılacak” seçeneği işaretlenerek)
aktifleştirilerek Üniversite içi ve dışı tüm öğrencilerin ön kayıt yapmaları için ders seçimine açılır.
Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Müdürlüğü açılabilecek dersleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.
3. Selçuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü öğrencileri otomasyon sistemi
üzerinden en fazla 4 (dört) ders 16 Kredi saat olmak üzere 24 (yirmidört) AKTS kredisi kadar derse
ön kayıt yaptırabilir. Yaz okulundan alacağı derslerle mezun olma durumundaki öğrenciler ise en
fazla 5 (beş) ders 20 Kredi saat olmak üzere 30 (otuz) AKTS kredisi kadar derse ön kayıt
yaptırabilir. Mezun olma durumundaki öğrenci otomasyon sisteminde en fazla 4 derse ön kayıt
yapabilecek, 5. derse ise yaz okulu danışmanı aracılığı ile ön kayıt yapabilecektir.
4. Ön kayıt sonucunda açılan dersler Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Web Sayfasında
ilan edilir. Ön kayıt yaptıran üniversitemiz öğrencilerinin yatıracakları yaz okulu ders ücreti
borçlandırmaları otomasyon sistemi üzerinden Banka Sistemine yüklenir ve akademik takvimde
belirlenen tarihlerde yaz okulu ücretini yatıran öğrencilerin kayıtları kesinleşir.
5. Diğer üniversitelerden Selçuk Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm veya
programları ile Enstitü Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler ön kayıt ekranından kayıt
yaptırdıktan sonra; açılması kesinleşen derslere kesin kayıt sırasında Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrenci numarası verilir ve otomasyon sistemi
üzerinden FORM-4 Belgesinde eşdeğerliği kabul edilen ve FORM -3 Belgesindeki kayıt olmak
istediği dersler için ders ücreti borçlandırması yapılır. Öğrenci açılan derslere ilgili birim için
belirlenen yaz okulu ücretini öğrenci numarası ile Vakıfbank ödeme kanalları üzerinden harç
ödemeleri bölümünden yatırdığında kaydı kesinleşir.
6. Üniversite içinden diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm veya programları ile Enstitü
Programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler, Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü
Öğrenci İşleri tarafından mevcut öğrenci numaraları ile otomasyon sistemi üzerinden FORM-1
Belgesinde eşdeğerliği kabul edilen ve FORM-3 Belgesindeki kayıt olmak istediği dersler için ders
ücreti borçlandırması yapılır. Öğrenci açılan derslere ilgili birim için belirlenen yaz okulu ücretini
öğrenci numarası ile Vakıfbank ödeme kanalları üzerinden harç ödemeleri bölümünden yatırdığında
kaydı kesinleşir.
7. Yaz okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Ancak, Selçuk
Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesine göre Yaz okulu kayıt süresi sonunda açılmayan
derslerde kayıtlı bulunan öğrenciler dilekçe ile ilgili birime başvurmaları halinde, açılmayan ders
veya derslerinin kredisini aşmamak şartı ile açılan ders veya derslere kayıt süresini takip eden ilk 2
(iki) iş günü içinde kayıt yaptırabilir. Öğrenci açılmayan dersin yerine başka bir derse kayıt olmak
istemezse, bu ders öğrencinin üzerinden silinir ve dersin ücreti öğrenciye yaz okulu sonunda iade
edilir. Açılan, kayıt yaptırılan ve eğitim-öğretimi yürütülen derslerin ücreti geri iade edilmez.

8. Üniversitemiz öğrencileri Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen
sınırlar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerdeki yaz okulu/dönemi/yarıyılı’ndan açılan
dersleri alabilirler. Ancak bu derslerin üniversitemiz birimlerinde açılmamış olması ve FORM-2’de
belirtilen alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili Bölüm/Program/Anabilim Dalı
tarafından onaylanmış olması gerekir.
9. Diğer üniversitelerden ders alacak olan Üniversitemiz öğrencileri için Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu
Yönergesinin 9/b maddesi hükmü uygulanır.
10. Bahar yarıyılında ders kaydı yaptırmayan öğrenciler yaz okulundan ders alamazlar. Ancak, önceki
yıllarda Bahar yarıyılı derslerini tamamlayanlar Güz yarıyılı ders kaydı olmak şartıyla yaz okulundan
ders alabilirler.
11. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri alamazlar. Başarısız
olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır.
12. Yaz okulundan ders alan öğrencilerin okumadığı dönemlerden ders almış olması, o dönemi okumuş
sayılma hakkını vermez.
13. Yaz okulunda alınan dersler sadece Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına etki eder. Dönem ortalamasını
etkilemez. Öğrenci dönem ortalamaları ile ilgili oluşan hiçbir haktan yararlanamaz. Öğrencinin
kayıtlı olduğu birim, diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü yaz okulundan aldıkları
dersleri intibak yaparak onaylar. Yaz okulundan alınarak başarılı olunan tüm dersler otomasyon
sistemine “Yaz Okulunda Başarılmıştır” şeklinde işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu intibak
komisyonları tarafından denetlenir.
14. Yaz okulu ücretleri üniversitemiz öğrencileri için Normal Öğretim ve İkinci Öğretim ayrımı
yapılmadan belirlenir. Mavi kartlı öğrenciler Normal Öğretim ücreti öderler. Üniversitemiz dışından
gelen öğrenciler belirlenen ücretin iki (2) katını ve üniversitemize kayıtlı yabancı öğrenciler ile
üniversite dışından gelen yabancı öğrenciler üç (3) katını öder. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları
adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba
Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören
öğrenciler ile lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmaz.
Üniversitemize kayıtlı şehit ve gazi çocukları ücret ödemezler. Üniversitemize kayıtlı engelli
öğrenciler özür oranları kadar indirimli ücret öder.
15. Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Esaslarında yer almayan ve ortaya çıkabilecek hususlarla
ilgili sorunlar Selçuk Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından çözümlenir.

Selçuk Üniversitesi Senatosunun 31.05.2016 tarih ve 2016-94 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

