
……/…./2018 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

İlahiyat Fakültesi 

………………….. Bölüm Başkanlığı’na 

 

 ……………. Bölümü................................. numaralı ………………………………….isimli 

öğrencisiyim.2017/2018Eğitim Öğretim yılı yaz öğretimi kapsamında aşağıda bilgilerini verdiğim 

ders/dersleri almak istiyorum. Kontrol listesinde belirtilen adımları tamamladım.  

Gereği için arz ederim.  

          İmza 

Adres : 

Gsm : 

e-mail : 

 
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi …………………………………… Bölümü’nde sorumlu olunan ders/dersler: 

Dersin Adı ve Kodu T U L AKTS 

     

     

     

 
Yaz öğretimi kapsamında alınacak ders/dersler 

Üniversite Fakülte/Bölüm Ders adı/Kodu T U L AKTS Onaylayan Öğretim 

Üyesi* 

İmza 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

 

 
Ders içerik ve kredi uygunlukları Kocaeli Üniversitesinin ilgili Bölümünde dersi veren Öğretim Üyesine onaylatılacaktır. 
 

Kontrol Listesi 
1- Aşağıda verilen Kocaeli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin ilgili maddelerini okundu. 

2- Yaz döneminde ders almak istenilen Üniversite ve Kocaeli Üniversitesinin ilgili bölümlerinin, öğrencinin 

üniversiteye giriş yılındaki taban puanlarını gösteren belge ektedir. 
3- Alınmak istenilen derslerin karşı Üniversitedeki ders saati/kredi/AKTS ve ders içeriklerini gösteren belge ektedir 
4- Başvurulan dönem içinde alınmış transkript ektedir. 
 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ 

MADDE 10- (1) Öğrenciler, yaz öğretiminde açılan derslerden en çok 3 ders alabilir. 

MADDE 11- (1) Öğrencilerin kendi bölümünde/programında açılmayan herhangi bir ders, Üniversitemizin başka birimlerinde açılmışsa, öğrencinin kayıtlı 

olduğu birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile alınabilir. 

MADDE 12- (1) ………………….. Ancak, Üniversitemizde açılmayan dersler ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığının onayı ile 

öğrencinin üniversiteye girdiği eğitim öğretim yılındaki taban puanı eşit veya daha yüksek olan diğer üniversitelerdeki bölüm/anabilim dalı ve 

programlarında açılan yaz öğretiminden alınabilir. Bölüm/Anabilim Dalı veya Program Başkanlığı bu konudaki değerlendirmesini, alınacak derslerin 

içerikleri, AKTS/kredi/saat değerleri çerçevesinde yapar. (Değişik: 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren üniversitemizin Spor Bilimleri 

Fakültesi dışındaki tüm birimlerinde okuyan öğrencilerimizin diğer üniversitelerin Yaz Okulundan ders alabilmeleri için; Üniversiteye giriş yılı esas 

olmak üzere ilgili Bölüm/Program taban puanın en fazla 40 puan düşük olan üniversite şartı aranmasına, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin diğer 

üniversitelerin Yaz Okulundan ders alabilmeleri için puan şartı aranmamasına 07.06.2018 tarihli Senato Toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir) 

MADDE 15- (1) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyıllara ilişkin dersleri yaz öğretiminde alamazlar. 

MADDE 21- (1) Öğrencilerin genel not ortalaması, yaz öğretimi sonunda hesaplanır. Yaz öğretiminde alınan ve yaz öğretimi sonunda koşullu olarak belirlenen 

derslerin başarı durumları sadece yaz öğretimi sonundaki derslerin ortalamasına göre belirlenir. Yaz öğretimi sonunda alınan derslerin ortalaması 2.00 ve 

üzerinde ise öğrenci koşullu derslerden başarılı, 2.00’nin altında olması durumunda ise koşullu derslerden başarısız sayılır. Yaz öğretimi sonundaki not 

ortalaması, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını ve yarıyıllardaki derslerin koşul durumlarını etkilemez. 

 

Uygundur    Uygun Değildir.  

………………………………Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı 

İmza 


