
 
 

2015 YAZ ÖĞRETİMİ  
SIK SORULAN SORULAR 

 
 1) Yaz öğretiminde en çok kaç ders alınabilir?   Yaz okulunda öğrenci ECTS değeri üzerinden normal ders yükünün %50’sini 

aşmayacak oranda ders alabilir. 
 

2) Yaz öğretiminin eğitim süresi ne kadardır?  Yedi haftadır. Bu süre final sınavlarını kapsamamaktadır. 
 

3) Yaz öğretiminin ücreti nedir?  2014-2015 akademik yılı yaz öğretiminin ders kredi ücreti 150 TL olarak 
belirlenmiştir. 

 4) Yaz öğretimine ön kayıt nasıl yapılır?  Yüksekokulumuz sitesi Duyurular linkinde yer alan Ön Kayıt Formu linki tıklanır ve 
form doldurulur. Ön Kayıt Taahhütnamesi linki tıklanır ve ödeme planına göre form 
doldurulur. Bankaya ders kredisi başına 150 TL olmak üzere ücret yatırılır. 
Doldurulan Ön Kayıt Formu ve Ön Kayıt Taahhütnamesi Mustafapaşa Yerleşkesi için 
(0384) 353 5125, Sabiha Gökçen Yerleşkesi için (0216) 588 0012 numaralı faksa 
gönderilir. 

 
5) Yaz öğretimi ön kayıt başvurumu yaptım. Şimdi ne yapmalıyım?  Ön kayıt başvuruları sonunda açılan dersler ilan edildikten sonra yüksekokulumuz 

sitesinde yer alan Kesin Kayıt Formu ve Kesin Kayıt Taahhütnamesi doldurulup 
Mustafapaşa Yerleşkesi için (0384) 353 5125, Sabiha Gökçen Yerleşkesi için (0216) 
588 0012 numaralı faksa gönderilir. Aksi halde ders kaydı yapılamaz. 

 
6) Ön kayıt yaptırdığım ders açılmadı. Yerine başka ders alabilir miyim? Ya da ücret iadesi 
alabilir miyim?   Evet dersin yerine başka bir ders alabilir veya ücret iadesi yapılabilir. 

 
7) Yaz öğretimi için ön kayıt yaptırdım, ders açıldı fakat kesin kayıt yaptırmadım. Ne olur?  Ders kaydınız yapılmamış olur ve ödenen ücretin iadesi yapılmaz. 
 
8) Yaz öğretiminde açılan derslere devam zorunlu mu?  Evet devam zorunluluğu vardır.  

 
9) Yaz öğretiminden alınan bir dersten başarılı olmam için harf notum en az ne olmalıdır?  CC olmalıdır. 
 
10) Yaz öğretiminde hiç almadığım bir dersi (üstten) alabilir miyim?  Evet. 
 
11) Yaz öğretiminde açılacak dersler nasıl belirlenir?  Ön kayıt başvurusunda bulunan öğrenci sayısına göre Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 



 
12) Yaz öğretimde hangi dersleri alabilirim?  Daha önce alınmamış veya başarısız olunmuş dersler yaz okulunda alınabilir. Ayrıca 

ders tekrarı gerektirmeyen (koşullu başarılı notlar için) DD ve DC harf notu olan 
dersler de alınabilir. CC ve üstü harf notu olan dersler alınamaz. 

 
16) Ön kayıt işleminde yaz öğretimi ders ücretinin tamamını yatırmak zorunda mıyım?  Hayır. İlk taksiti peşin olmak üzere 3 taksitle ödenebilir. 
 
17) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretiminden ders alabilir miyim?  Eğer alınmak istenen ders Yüksekokulumuzun yaz öğretiminde açılmamışsa ve dersin 

müfredat, kredi, dil ve ders saati denkliği varsa alınabilir.  
 
18) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz öğretiminden ders alacaksam ne yapmalıyım?  Dersin alınacağı üniversite veya yüksekokuldan alınacak ders müfredatı, dil, kredi, 

saat ve yaz öğretimi akademik takvimini içeren resmi belgenin Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu Yönetim Kurulu’na sunulması gerekir. Yönetim Kurulu uygun gördüğü 
takdirde başka yüksekokul veya üniversiteden ders alınabilir. 

 
19) Yaz öğretiminin ortalamaya etkisi nedir?   Yaz öğretimi notu genel ortalamaya etki eder; dönem ortalamasına etki etmez. 
 
20) Yaz öğretiminde öğrenci evinde kalabilir miyim? Ücreti nedir?  Evet. 2014 – 2015 yılına ait ücretler şu şekildedir: 
 
 Konaklama + 3 Öğün Yemek 
3 kişilik oda 1400 (yaz öğretimi süresince) 
 
21) Ön kayıt taahhütnamesini göndermem kayıt işlemi için yeterli mi?  Hayır. Yaz öğretiminde açılan dersler için kesin kayıt taahhütnamesi gönderildiği 

zaman kayıt işlemi kesinleşir. 
 22) Ödemelerimi bankaya nasıl yatıracağım?  Garanti Bankası’nın herhangi bir şubesinden 2623 kurum kodu ve öğrenci T.C. kimlik 

numarası söylenerek (isteğe bağlı ödeme) veya Denizbank şubelerinden öğrenci  T.C. 
kimlik numarası belirtilerek ödeme yapılabilir. 

 23) Ders açılamazsa ücretim nasıl iade edilecek?  Ders açılmazsa açılan başka bir dersi alınabilir veya ön kayıt taahhütnamesinde 
belirtilen hesaba havale yapılır. 

 24) Ücreti ve ön kayıt taahhütnamesini gönderdiğimde kayıt işlemi tamamlanıyor mu?  Hayır, kesin kayıt taahhütnamesini ve kesin kayıt formunu gönderdiğinizde kayıt 
işleminiz tamamlanmaktadır. 

 
25) 2014-2015 yaz öğretimi dersleri ne zaman başlayacak?  18 Mayıs 2015 Pazartesi günü yaz öğretimi dersleri başlayacaktır. 
 26) 2014-2015 yaz öğretiminde açılan dersler ne zaman duyurulacak? 



 14 Mayıs 2015 Perşembe günü açılan dersler duyurulacaktır. 
 
27) 2014-2015 yaz öğretimi kesin kayıt başvuruları ne zaman yapılacak?  18-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında kesin kayıt başvuruları alınacaktır. 
 
 
 


