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S Yaz öğretiminde en fazla kaç ders alabilirim?     

C Yaz öğretimi kapsamında en fazla 4 DERS alınabilir. Bu derslerin toplamı 16 SAATİ 

geçemez. Örneğin dört adet iki saatlik ders, toplamda sekiz saatlik ders ile kotanızı doldurur 

ya da üç adet beş saatlik ders de toplamda 15 saat edeceğinden, kotanız dolacak ve diğer bir 

iki saatlik dersi alamayacaksınız.     

    

S Yaz öğretiminde bir dersin açılması icin en küçük sınıf mevcudu nedir?     

C Bir dersin açılabilmesi için EN AZ 35 öğrencinin o derse KESİN KAYIT yaptırmış olması 

gereklidir.     

    

S Yaz öğretiminde istediğim bir dersi diğer bir Üniversiteden alabilir miyim?     

C Cumhuriyet Üniversitesi tarafından açılan bir ders, diğer bir Üniversiteden ALINAMAZ. 

Ancak Üniversitemizde açılmayan bir dersin denkliğinin, müfredat, dil, kredi ve saat 

açısından ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Diğer bir 

Üniversiteden ders almak için talep formu, Fakültemiz WEB sayfasında “YAZ OKULU” 

bağlantısından indirilebilir. Diğer Üniversitedeki dersin ONAYLI İÇERİĞİNİ, dilekçenize 

eklemeyi unutmayınız.     

    

S Yaz öğretiminde üst yarıyıllardan ders alabilir miyim?     

C EVET. Ancak öğrencinin öncelikle bulunduğu yarıyıl itibariyle önceki yarıyıllara ait olan 

ve BAŞARISIZ, DEVAMSIZ notları aldığı ya da ALMASI GEREKTİĞİ HALDE HALEN 

ALMADIĞI derslerini alması gerekir. Ders ve saat kontenjanı göz önünde bulundurularak, bu 

ders(ler)den kalan saatler, danışmanın onayı ile üst yarıyıllardaki ders(ler)e ayrılabilir.    

Ancak, üst yarıyıllardan ders alabilmek için, bulunulan sınıf ve alt sınıflardan kalan dersi 

olmaması ve GNO’ nın en az 3.00 olması gerekir (“C.Ü. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN 

LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” nin 20. Maddesindeki koşullara sahip  
olmak gerekir.)  

    

S Yaz öğretiminde ders almak için o dersi daha önce güz/bahar yarıyıllarında almış 

olmalı mıyım?     

C HAYIR. Daha önce almadığınız bir dersi, yukarıdaki maddelerde verilen koşulları sağlamak 

şartıyla, İLK KEZ Yaz öğretiminde alabilirsiniz.     

    

S Yaz öğretimi derslerinde devam zorunlu mudur?     

C EVET. Yaz öğretiminde kuramsal derslerin okutulduğu kabulüyle EN AZ %70 devam, 

dersin daha önce alınıp alınmadığına bakılmaksızın,  KOŞULSUZ OLARAK 

ZORUNLUDUR.     

 

S Yaz öğretiminde önceki dönemlerde koşullu geçtiğim (DC/DD) bir dersi alarak, 

kaldım. Yeni notum ne olur?     

C Ders, Yaz öğretiminde tekrarlanmış ve öğrenci bu dersten kalmış ise öğrencinin ÖNCEKİ 

NOTU GEÇERLİDİR.      



    

S Yaz öğretiminde aldığım ve başarısız olduğum bir dersin arasınav puanını kullanabilir 

miyim?     

C HAYIR.         

 

S Yaz öğretiminde bir dersten geçmek için en düşük harf notu nedir?     

C Dersin hangi Üniversiteden alındığına bakılmaksızın, Yaz öğretiminde bir dersten geçmek 

için gerekli en düşük HARF NOTU CC’dir. Başka üniversitelerden alınan derslerde de 

başarılı sayılabilmek için CC, yüzlük sistemde 60 veya 4’ lük sistemde en az 2.00 almak 

gerekir.     

    

S Yaz öğretimi ücretleri ne kadardır?     

C Örnekle açıklamak gerekirse, (202) kredi-saatlik bir dersin Yaz öğretiminde ücreti şöyle 

hesaplanır: 14 hafta × 2 saat/hafta + 1 saat final sınavı = 29 saat. Yükseköğretim Kurulu, ilgili 

yılında Mühendislik Fakülteleri için saatlik ders ücretini …. TL olarak belirlemiştir. Buna 

göre 1. Eğitimdeki bir öğrencinin bu ders için ödeyeceği ücret, 29 saat × …. = … TL 

olacaktır. 2. Eğitimde okuyan öğrencilerde aynı ücreti ödeyeceklerdir.     

    

S Yaz öğretimi ile ilgili daha fazla bilgiyi nereden alabilirim?     

C Yaz öğretimi ile ilgili tüm bilgiler aşağıdaki bağlantılardan öğrenilebilir.     

(Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği) 
 
(Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Hakkında Bilgiler)       
 

S Ders değişikliğini nasıl yapabilirim?     

C Yaz öğretimi programında aldığı bir dersi, diğer bir ders ile değiştirmek isteyen 

öğrencilerimiz, (22-23) Haziran 2017 tarihleri arasında Kayıt başvurarak öncelikle kesin 

kayıtlarını bozdurmalıdırlar. Bu işlemden sonra, ders değişikliği yapılabilir.     

    

S Acılmayan derse yatırdığım parayı nasıl geri alabilirim?     

C Kesin kayıt sayılarının 35’e ulaşmadığı dersler, eğitim yapılamayacağından, öğrencilerimiz, 

bu ders(ler)e ödedikleri ücreti geri almak için Mühendislik Fakültesi WEB sayfasında 

yayınlanacak bir form dilekçeyi doldurarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim 

etmelidirler. Strateji Dairesi bu ücretleri banka hesabınıza yatıracaktır. Açılmayan bir ders 

yerine diğer bir ders almak isteyen öğrencilerimiz ise yukarıdaki maddeyi takip etmelidir.     

    

S Fen Fakültesi derslerindeki derslerin hangi şubelerini takip etmeliyim?     

C FEN FAKÜLTESİ DERSLERİNİ, DERS PROGRAMINIZA UYGUN OLAN BİR 

ŞUBEDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. ŞUBELENDİRME KESİN KAYIT HAFTASINDA 

İLAN EDİLECEKTİR. KESİN KAYIT SIRASINDA HANGİ ŞUBEDE DERSİ TAKİP 

EDECEĞİNİZİ BÖLÜM SEKRETERİNİZE BELİRTİNİZ. BUNA RAĞMEN ŞUBE 

SEÇİMİNİZ YAPILMAMIŞ VEYA YANLIŞLIK VAR İSE, BÖLÜM SEKRETERİNİZE 

GİDEREK SİSTEM ÜZERİNDEN ŞUBE SEÇİMİNİZİ YAPTIRINIZ/DÜZELTTİRİNİZ.     

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105165?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.cumhuriyet.edu.tr/ogrenci/index.php?Dil=TR&d=100&kod=21a788dc5907f474104c9b86e9186346

