
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 
YAZ OKULU UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

 
1) Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrencinin, Akademik Takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde, en fazla 

5 ders olmak kaydıyla ders seçimi yaparak belirlenen dönem öğretim giderini ödemesi gerekir. 
Sadece ders seçimini yapmak, yaz okuluna kayıt yaptırmak için yeterli değildir. Yaz okuluna kayıt 
işleminin tamamlanması için ders seçiminin yapılması ve öğretim giderinin ödenmesi zorunludur. 
 

2) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci için; yaz okulunda geçen süre eğitim-öğretime ilişkin azami 
sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

 
3) Öğrenci kayıt yaptırdığı öğretim yılı bahar döneminde azami öğrenim süresini aşmamışsa öğrencilik 

haklarından yararlanabilir; azami öğrenim süresini aşmışsa yaz okuluna kayıt yaptırsa dahi 
öğrencilik haklarından yararlanamaz. Yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki 
öğrencilik statüsü değişmez. 

 
4) Öğrencinin Not Durum Belgesinde yaz okuluna kayıt yaptırılan öğretim yılları “Öğretim Yılı - Yaz 

Okulu” olarak ayrıca gösterilir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin Genel Not Ortalaması, yaz 
okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır. 
 

5) Yaz okulunda alınan derslerin harf notları, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme 
Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre değerlendirilir. Yaz okulunda alınan 
dersin harf notu ve kredisi Genel Not Ortalamasını etkiler. Tekrar edilen bir ders için son not dikkate 
alınarak kredisine göre Genel Not Ortalaması hesaplanır. 

 
6) Öğrenci yaz okulunda, 

 
a) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00 veya 2,00’nin üzerinde olan öğrenci, 

FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı dersten/derslerden,  
b) Not Durum Belgesinde; Genel Not Ortalaması 2,00’nin altında olan öğrenci, FF harf notu 

aldığı dersten/derslerden, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer CD, DC ve DD harf 
notu aldığı dersten/derslerden ya da hiç almadığı dersten/derslerden, en fazla 5 ders 
seçebilir. 
  

7) Yaz okulu, öğrencinin akademik durumu etkiler. Kayıt yaptırmış öğrencinin, yaz okulunda aldığı 
derslere göre akademik durumu güncellenir ve takip eden dönem/dönemlerdeki ders seçimi bu 
akademik durumuna göre yapılır. 

 
8) Yaz okulunda alınan dersler için Onur/Yüksek Onur Belgesi verilmez. Tekrar edilen dersler yaz 

okulunda alınmışsa son not ve dersin kredisi esas alındığından geçmiş döneme ait Onur Belgesi 
/Yüksek Onur Belgesi verilmez. 

 
9) Yaz okulu sınavına her ne sebeple olursa olsun girmeyen ya da sınavda başarısız olan öğrenciye 

başka sınav hakkı verilmez. Yaz okulu sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu 
dersi/dersleri, açıldığı sonraki dönemde/dönemlerde almalıdır. 
 

10) Yaz okulunda açılacak dersler, ders seçim haftası sonrasında ilgili birim yönetim kurulu tarafından 
belirlenir. Öğrenci, seçtiği ders/dersler açılmadığı takdirde yerine ders seçemez. 
 

11) Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim gideri iadesi yapılmaz. Ancak 
seçtiği ders açılmazsa ilgili derse ait tutar iade edilir. Derslerin hiçbiri açılmaz ise öğretim giderinin 
tamamı iade edilir. 


