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 Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans 

programlarında eğitim gören öğrencilerimiz ve farklı üniversitelerde bu dersleri almak isteyen öğrenciler için açılan yaz 

okulu, ders kayıtlanma takvim aralığı ve sıkça sorulan sorular aşağıda yer almaktadır. Celal Bayar Üniversitesi Yaz Okulu ile  

ilgili detaylı bilgilere, Celal Bayar Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ‘nden ulaşabilirsiniz. 

 

Yaz Okulu Akademik Takvimi 

 

 

Yaz Okulu Sıkça Sorulan Sorular 

1. Yaz Okuluna nasıl başvuru yapabilirim? 

 

Yaz döneminde açılacak derslere kayıt işlemi, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamalı yapılır. Öğrenciler UBS sistemi 

üzerinden ilgili derslere ön kayıt yapar ve kesin kayıt işlemleri yaz dönemi dersleri başlamadan önce ilgili 

fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca belirlenen tarihler içinde öğrenci ders seçimlerine göre açılacak derslerin ilanı 

yapılır. 

 

2. Yaz okulu süresi ne kadardır? 

Yaz Okulunda öğretim süresi en az altı haftadır. Bu süre Yaz Okulu final sınavlarını da kapsar. 

3. Yaz okulunda kaç ders alabilirim? 

Yaz döneminde ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda bir öğrenci, on iki krediyi aşmamak koşuluyla en 

çok üç ders alabilir. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. 

4. Farklı yükseköğretim kurumlarından ders alabilir miyim? 

 

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimde alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden 

ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir. Öğrenci 

farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini 

http://ogrenciisleri.cbu.edu.tr/yaz_donemi_yonetmelik.php


gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır. Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden 

gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. 

 

5. Yaz okulunda devam zorunluğu ve eğitim-öğretim nasıl olacak?  

 Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulu şartını sağlamış olsalar bile, yaz döneminde aldıkları 

derslere devam etmek zorundadırlar. Yaz dönemi ara sınavlarına giremeyenlere, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mazeret sınavı açılabilir. Yaz dönemi sonu sınavları için mazeret sınavı 

açılmaz.  Yaz döneminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlendirilir. 

6. Yaz okulunda ders açılması için gerekli öğrenci sayısı kaçtır? 

Yaz döneminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, lisans ve ön lisans programlarında 10’dan az olamaz. Ancak 

lisansüstü programlarda bu öğrenci sayısı dikkate alınmaz. 

7. Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim? 

Yaz okulunda öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu, çekildiği veya notunu yükseltmek 

istediği dersleri alabilir. 

8. Yaz okulunda üst sınıftan ders alabilir miyim? 

Yalnızca Lisans öğrenimi gören öğrenciler, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerden başarılı ve GANO’sunun en az 

3.00 olması şartıyla, üçüncü yarıyıldan itibaren, üst yarıyıla ait ön koşulunu sağladıkları dersler de dâhil, toplam on iki kredi 

ders alabilirler. 

 


