
2017-2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDAN DERS ALMAK İSTEYEN 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE  

-Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri yaz 

okulunda alabilirler.  Ayrıca öğrenciler ön şart aranmaksızın  bir üst sınıftan ders alabilirler. 

 

-Yıllık dersler, bitirme ödevi/tezi/projesi ve benzeri dersler yaz okulunda açılmaz. 

 

 - Yaz okulunda bir öğrenci, toplam on iki saati aşmamak üzere, en çok dört ders alabilir. 

Ancak, bir dersin on iki saatten fazla olması durumunda öğrenci sadece bu dersi 

alabilir. Öğrenciler ön koşullu derslerden ön koşulunu yerine getirmedikleri dersleri 

alamazlar. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrar alınır. 

 

 - Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler. 

 

   - Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için en az 20 öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Yaz 

okulunda bir dersin açılmaması durumunda bu derse kayıt yaptıran öğrenci,  açık olan başka bir 

derse kaydını yaptırabilir.  

 

-Yaz okulu süresi 7 (yedi) haftadır. Yaz okulunda açılan her ders için güz ve bahar 

yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.(14 Haftalık) 

 

-Yaz okulu ücretleri normal dönemdeki (Güz ve Bahar yarıyılları)haftalık ders saatlerine göre 

düzenlenmiştir.  

 

-Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam koşulu yerine 

getirilmiş olsa bile devam zorunluluğu kaldırılamaz. Devamsızlık sınırı “Niğde Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtildiği biçimde 

uygulanır.  

 

-Yaz okulunda her ders için en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır. Yaz okulunda alınan 

derslerin genel sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. 

 

-Başarının değerlendirilmesinde ve not işlemlerinde “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır. 

 



-Yaz okulunda alınan notlar, önceki güz ve bahar yarıyılları sonu itibarıyla hesaplanan genel 

akademik ortalamaların yeniden hesaplanmasını ve bu ortalamaların değiştirilmesini gerektirmez. 

-Öğrencinin yaz okulunda aldığı not veya notlar Not durum belgesinde yaz dönemi başlığı 

altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir. 

 

-Öğrencilerimiz diğer üniversitelerde yaz okullarında açılan dersleri alabilirler, ancak bu derslerin 

bizim üniversitemizde ilgili birimlerce açılmamış olması ve eşdeğerliliğinin her yıl kayıttan önce 

ilgili yönetim kurullarınca onaylanmış olması gerekir. 

 

Öğrenci kendi bölümünde açılan bir dersi başka bölümden alamaz. 

 

 


