SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ
UYGULAMA ESASLARI
Yaz dönemi ders kayıt, ders ekleme/çıkartma ve ücret ödeme işlemleri Samsun
Üniversitesi Yaz Dönemi Yönergesi, yaz dönemi uygulama esasları doğrultusunda ve yaz
dönemi akademik takvimde belirtilen tarih aralıklarında gerçekleştirmek zorundadır. İlgili
hükümlere aykırı işlem yapan veya yaptığı tespit edilen öğrencinin yaz dönemi ile ilişiği kesilir.
1- Öğrenci Başvuruları;
a. Üniversitemiz yaz döneminden ders almak isteyen misafir öğrencilerin herhangi bir belge
sunmalarına gerek yoktur.
b. Başka bir Yükseköğretim Kurumu öğrencisi olup, Üniversitemiz yaz döneminden ders almak
isteyen öğrenciler veya kişiler 10-21 Haziran 2019 tarihleri arasında ÖN BAŞVURU
yapacaklardır.
c. Samsun Üniversitesinde kayıtlı öğrenciler, mevcut kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme giriş
yapabileceklerinden ÖN BAŞVURU işlem yapmalarına gerek yoktur.
2- Ücret Ödeme, kesin kayıt işlemleri; Yaz dönemi derslerini seçtikten (ön kayıt işleminden) sonra,
kayıt ekranında yatıracak olduğunuz ücret görülecektir. Belirlenen ücretin, 05 Temmuz 2019 tarihi
17.00’ye kadar TEB BANKASI Şube veya ATM’lerine yatırılması gerekmektedir
3- Kesin kayıt işlemleri; Banka ödemesini gerçekleştiren öğrencilerin tekrar sisteme giriş yaparak
kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir. Belirlenen tarihe kadar kesin kaydını yapmayan
öğrencinin kaydı tamamlanmamış sayılacaktır. Fakat bu durumdaki dersler için ücret iade talebinde
bulunulamaz.
4- Açılamayan dersler ve Ücret İade İşlemleri; Kontenjan nedeni ile bir dersin açılmaması
durumunda, öğrenci 08-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında açılan bir başka dersi tercih edebilir veya
ücret iade talebinde bulunabilir.
Kontenjan nedeni ile açılamayan dersin yerine bir başka dersin seçilmesi durumunda herhangi
bir ücret farkı oluşursa tutar bankaya ödemek durumundadır.
Açılmayan derslerin ücretleri, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap
bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde
yapılmaya başlanılacaktır.
5- Kayıt Silme; Yaz döneminde açılabilir yeter sayıya ulaşarak açılan dersi seçen öğrenci kaydını
iptal edemez ve ücret iade talebinde bulunamaz.
6- Öğrenci Sayısı; Yaz döneminde bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; ön lisans
ve lisans programlarında 20 kişidir.
7- Ders ekleme-Silme; Yaz döneminde kayıttan sonra ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz.
Ancak bir dersin açılamaması nedeniyle bu derse kayıt yaptıran öğrenciye, açık olan bir başka derse
kayıt yaptırma imkânı verilir. Öğrenci bunu istemezse, açılmayan ders öğrencinin üzerinden silinir
ve dersin ücreti öğrenciye iade edilir.

8- Staj Yapan Öğrenciler; Yazın staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile
yaz dönemi akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi
aralığının çakışmaması koşuluyla yaz döneminden ders alabilirler.
9- Maksimum Ders Sayısı; Öğrenci bir yaz döneminde SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ve/veya diğer
yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından, 13 ulusal krediyi aşmamak üzere en çok beş ders
alabilir.
10- Başka Yükseköğretim Kurumundan ders Alma;
a. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz döneminden ders alınabilmesi için, yaz öğretiminin
verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait örgün öğretim taban puanın, öğrencinin kayıtlı
olduğu bölümün ÖSYM taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Taban puan
karşılaştırmasında son yılın taban puanları dikkate alınır.
a. Bunun için o öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki yaz dönemi
Eşdeğer Ders Talep Formunu (Diğer Üniversiteler) farklı üniversiteden alınacak dersin içerik,
dil, kredi ve ders saatini, yaz dönemi akademik takvimini içeren resmi belgelerle birlikte
önceden kendi birimine teslim eder.
b. Ulusal ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriğinin uyumu/yeterliliği
incelenerek, ders içeriğinin %80’in üzerinde uyumlu/yeterli olması durumunda eşdeğer kabul
edilir ve bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz
Döneminden ders alabilir.
11- Derslere Devam Durumu; Yaz döneminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam
koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz döneminde devam etme zorunluluğunu
ortadan kaldırmaz. Devam zorunluluğu, Samsun Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmenliği
hükümlerine göre uygulanır.
12-Misafir Öğrenci Transkript Gönderme; Yaz dönemi akademik takvimde belirtilen notların
kesinleştiği tarihten itibaren 1 hafta içinde, öğrencinin başvuru esnasında belirttiği Yükseköğretim
Kurumuna ait Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı birimine posta yolu ile gönderilir. Ancak dileyen
öğrenci Transkriptinin elden de alabilecektir.

