
2017-2018 Yaz Öğretimi’nde bölümümüzden ders alacak öğrencilerimiz; 

 Yaz okulu ön kayıt tarihleri 18-19 Haziran 2018’dir. Ön kayıt için EK 1’de verilen 

dilekçenin doldurulup bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. 

 Bölüm öğrencileri kendi şifreleri ile öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimlerini 

yapacaklardır. https://obs.harran.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx 

 Bölüm öğrencilerinin yaz okulu ücretini yatırmadan önce danışmanlarıyla görüşüp ön onay 

almaları kendi yararlarına olacaktır. Sorumluluk öğrenciye aittir. 

 Bitirme Projesi I ve Bitirme Projesi II dersleri için mutlaka danışman ile görüşülüp onay 

alınmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 1 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA 

 

                           ....... /….... /2018 

 

 

ADI ve SOYADI:  ÖĞRENCİ NO  

BÖLÜM/PROGRAM:  

CEP TLF/E-MAIL:  

 

     2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı yaz öğretiminde aşağıda belirtilen dersleri yaz öğretiminde Harran 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden alabilmem hususunda 

gereğini arz ederim.  

 

Öğrencinin Adı Soyadı, 

                   İmzası 

 

 

                   YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINMASI İSTENEN DERSLER 
 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 

      

      

      

      

 

 



2017-2018 Yaz Öğretimi’nde üniversitemiz dışında başka bir üniversitedeki 

yaz okulu programlarından ders almak isteyen öğrencilerimiz; 

 Üniversitemiz birimlerinde yaz okulu açılmadığı veya ilgili birimde açılıp ilgili derste 

açılmadığı takdirde, öğrencinin giriş yılındaki taban puanına eşit veya daha yüksek olan ilgili 

derslerde yaz öğretimi açacak yükseköğretim kurumlarından ders alınabilir. 

 Öğrenci hangi üniversitede yaz okuluna gitmek istiyorsa ilgili üniversitenin başvuru 

tarihlerini incelemesi gerekiyor. (Öğrencinin tercih edeceği bölümdeki ilgili dersin açılıp 

açılmayacağının takibi öğrenci tarafından yapılacaktır.) 

 Öğrencinin almak istediği derslerin; ders içeriklerini, kredi ve AKTS’lerini ve ders saatlerini 

gösterir belgeleri, EK 2’de verilen yaz okulu ders alma formunu doldurmaları ve danışman 

imzasıyla beraber yaz okulu komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir. (Ders 

içeriklerinin onaylı olması gerekmektedir.) 

 Bölüm yaz okulu komisyonu, sizden gelen belgeleri inceledikten sonra dersi alabileceğinize 

dair onay verir.  

 Onay aldıktan sonra öğrenci bölümden onay aldığı dersler için ilgili üniversiteye kayıt 

yaptırabilir. (Bölüm onayı alınmadan başka üniversitedeki yaz okulu programlarından 

alınan dersler kabul edilmeyecektir.) 

 Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için notunun en az CC olması gerekmektedir. FZ, 

FF, DD, DC gibi notlar dikkate alınmaz. 

 Öğrenci bir yaz okulu döneminde en fazla 4 ders alabilir. (Derslerin isim ve içeriklerinin 

aynı olup kredi veya AKTS’lerinin eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 2 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA 

                           ....... /….... /2018 

ADI ve SOYADI:  ÖĞRENCİ NO  

BÖLÜM/PROGRAM:  

CEP TLF/E-MAIL:  

 

     ….../….. Eğitim-Öğretim yılı yaz öğretiminde aşağıda belirtilen dersleri yaz öğretiminde 

……………………………………….Üniversitesi ……………………………….Fakültesinden/Yüksekokul/ 

Meslek Yüksekokulundan alabilmem hususunda gereğini arz ederim.  

     Öğrencinin Adı Soyadı, 

                   İmzası 

Öğrenci Danışmanı  

            İmzası  

OLUR 

                                                                                                  …./…/2018 

Anabilim Dalı Başkanı 

 

                   YAZ ÖĞRETİMİNDE ALINMASI İSTENEN DERSLER 
 

KENDİ BÖLÜMÜMDEKİ 

 
 

 
DİĞER ÜNİVERSİTEDEN ALACAĞIM 

 

 

Dersin Kodu Dersin Adı T U K 

A
K

T
S

 Dersin Kodu 
 

Dersin Adı 
T U K 

A
K

T
S

 
            

            

            

           

                   TOPLAM KREDİSİ  
    

   EKLER: 

Başka Üniversiteden alınacak derslerin ve ders planlarının onaylı içerikleri. 

KOŞULLAR: 

1) Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ders ismi ve içeriğinin aynı Kredi veya AKTS’lerinin eşit veya daha 

fazla olması ve 

 ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için en az (CC) notu almış olması gerekir. 

Yalnızca (CC) ve üzerindeki notlar, ilgili birimin yönetim kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir, 

diğer notlar birimlerce dikkate alınmaz. 
       2)    Alınacak derslerin ders içeriklerinin uygunluğunun bölüm başkanlığınca onaylanması gerekmektedir. 

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/80/files/yaz-okuluyla-ilgili-sikca-sorulan-sorular-05062018.pdf#page=2


Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

1-YAZ OKULUNA KİMLER GİDEBİLİR? 

Bir öğrenci yaz okulunda daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri 

varsa, güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri varsa, güz veya 

bahar yarıyılında almakla yükümlü olduğu derslerin tümünü alıp başarmış olması halinde 

daha üst yarıyıldan ders almak ve kısa süre içinde mezun olmak istiyorsa yaz okuluna 

gidebilir. 

2-YAZ OKULUNA KİMLER GİDEMEZ? 

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini alamazlar. Fakat daha 

önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri varsa alabilirler. Güz ve bahar 

yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar. İlişik 

kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir. 

3-KAÇ DERS ALABİLİRİM? 

Yaz Okulunda bir öğrenci en fazla dört (4) ders alabilir. 

4-KREDİ Mİ YOKSA AKTS Mİ ÖNEMLİDİR? 

Derslerin isim ve içeriklerinin aynı olup kredi veya AKTS’lerinin eşit veya daha fazla olması 

gerekmektedir. 

5-HANGİ ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALABİLİRİM? 

Üniversitemiz birimlerinde yaz okulu açılmadığı veya ilgili birimde açılıp ilgili derste 

açılmadığı takdirde, öğrencinin giriş yılındaki taban puanına eşit veya daha yüksek olan ilgili 

derslerde yaz öğretimi açacak yükseköğretim kurumlarından ders alınabilir. 

6-YAZ OKULUNDA BAŞARILI OLMAM NEYE BAĞLIDIR? 

Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri için en az 

(CC) notu almış olması gerekir.  

8-SORUMA CEVAP BULAMADIM? 

Diğer sorularınız için lütfen yaz okulu komisyonu üyelerine danışınız.  

Yaz Okulu Komisyonu üyeleri şunlardır. 

Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARADAĞ (Başkan) 

Arş. Gör. Fatma Zuhal ADALAR (Üye) 

Arş. Gör. M. Sait ŞİMŞEK (Üye) 


