
 

 

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

YAZ OKULU DUYURUSU 
 

 

2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı ile sınırlı kalmak üzere Yaz Okulu uzaktan öğretim 

(online/çevrimiçi) yoluyla yapılacak ve aşağıdaki esaslar uygulanacaktır 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programları Yaz Öğretimi 

Takvimi 
 

05-06 Temmuz 2021 Başvuruların (Online) Alınması (Öğrencilerin Ders 

Seçimi) 

07 Temmuz 2021 Ders Programları ve sınav takvimleri birimler tarafından 

ilan edilecektir. 

08-10 Temmuz 2021 Yaz Okulu Ücretlerinin Yatırılması 

08-11 Temmuz 2021 Danışman ders kayıt onayı 

12 Temmuz 2021 Derslerin Başlaması 

 

2020-2021 Yaz Okulu Uygulama Esasları 

 

1- Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 15 (on beş) 
olması gerekir. 

2- Yaz okulunda ara sınıf öğrencileri en fazla 20 AKTS, son sınıf öğrencileri en fazla 30 AKTS 
karşılığı ders alabilir. 

3- Yaz okulunda, Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinde belirtilen üstten ders alma şartını 
sağlayan öğrenciler, bir üst sınıftan ders alabilirler. 

4- Yaz okulunda açılmayan bir ders, başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilir. Ancak 
öğrencilerimizin yaz okulundan ders alacağı yükseköğretim kurumları senatomuz tarafından 
belirlenmemişse, yaz okulundan ders alacağı yükseköğretim kurumunun taban puanının 

öğrencinin kayıtlı olduğu yılda öğrenim göreceği programın taban puanına eşit ya da 
daha yüksek olması gerekmektedir.  

5- Öğrencilerin, diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma ile ilgili formu, öğrencinin kayıtlı 
olduğu Program/Bölüm Başkanı’na, tek bölümü bulunan Fakültelerde ise Dekan 
Yardımcısına imzalatmaları şarttır. Birimlere gelemeyecek durumda olan öğrenciler 

ilgili formu imzalayarak birimlerin resmi mail hesabına gönderecekler. İlgili talebin 

uygunluğu konusunda en geç iki işgünü içinde öğrenci maillerine dönüş yapılacaktır. 

6- Yaz okulunda, ikinci öğretime kayıtlı öğrenciler, normal öğretimde açılan derse kayıt 
yaptırabilirler. 

7- Online (çevrimiçi) bir ders saati, 20 dakikadan az olmamalıdır. 

8- Yapılan online (çevrimiçi) derslerin kayıtları alınarak, uzaktan eğitim sistemine video olarak 
eklenir. 

9- Sadece uygulamadan oluşan dersler, iki yarıyıl süreli dersler ve bitirme ödevi/projeleri yaz 
okulunda açılmaz. 

10- Yaz okulunun süresi, derslerin başlama tarihinden itibaren yaz okulu dönem sonu sınavları 
dahil olmak üzere en az 4 (dört) en fazla 7 (yedi) hafta olacak şekilde birimler tarafından 
belirlenir. 

11-  Güncel yaz okulu yönergesi için tıklayınız 

http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/137/files/yaz-okulu-basvuru-formu-23062021.docx
http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/137/files/yaz-okulu-yonergesi-2021-02062021.pdf
coşkun
Üzerini Çiz



 

 

 

 

 

NOT: Yönerge ve usul esaslara uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından alınıp başarılan 

derslerin 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başlamadan önce Üniversitemiz 

ilgili birimlerine bildirilmesi gerekir. Zamanında bildirilmeyen notlar nedeniyle oluşacak 

durumlar ile ilgili sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

 

 


