
2018-2019 YAZ OKULU DUYURUSU 

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulu ile ilgili tüm 
işlemler, “HARRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 
YÖNERGESİ“ çerçevesinde yürütülecektir. Yaz okulu işleyişine ilişkin hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

Genel Hususlar: 

1.Harran Üniversitesinin ilgili biriminde yaz okulu dersi açılmadığı takdirde, 
öğrenciler içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz okuluna 
yer veren Harran Üniversitesinin diğer birimlerinden veya birim 
kurullarınca belirlenen üniversitemiz senatosunca onaylanan diğer 
Üniversitelerden ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınacak dersler 
için o üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri 
geçerlidir. 
  
2. Üniversitemiz birimlerinde yaz okulu açılmadığı veya ilgili birimde açılıp 
ilgili derste açılmadığı taktirde, öğrencilerin giriş yılındaki taban puanına 
eşit veya daha yüksek bir Üniversitede yaz okulu dersi alınabilir. 
ogrenci.harran.edu.tr web sayfasında Formlar kısmından YAZ DÖNEMİNDE 

DERS ALMA FORMU (EK 1)  formunu biriminden onaylatması gerekir. 
 
3. Yaz Okulu kapsamında en fazla 4 ders alınabilir (Kredi, AKTS, ders ismi 
ve ders içeriğinin eşit veya daha yüksek olması gereklidir.) 
  
4. Bir öğrenci Yaz Okulunda, 
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, 
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri 

alabilir. 

5. Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önce devam 
koşulunun yerine getirilmiş olması o derse yaz okulunda devam 
zorunluluğunu kaldırmaz. 

6. Kriterlere uygun olarak alınıp başarılan derslerin 2019-2020 Eğitim-
Öğretim yılı Güz Dönemi başlamadan önce Üniversitemiz ilgili birimlerine 
bildirilmesi gereklidir.  Geç gelen notların sayılmaması durumunda 
sorumluluk öğrenciye aittir.  

7. Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin Kredi, AKTS, ders ismi ve 
içeriğinin eşit veya daha fazla olmasına ilgili dersten başarılı sayılabilmeleri 
için en az (CC) notu almış olması gerekir. Yalnızca (CC) ve üzerindeki notlar, 

http://ogrenci.harran.edu.tr/
http://ogrenci.harran.edu.tr/tr/formlar/yaz-donemi-ders-alma-formu-ek-1/
http://ogrenci.harran.edu.tr/tr/formlar/yaz-donemi-ders-alma-formu-ek-1/
http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ogrenci/files/yaz_okulu_karar_eki_form_2018_Son(3).docx


ilgili birimin yönetim kurullarınca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir, 
FZ, FF, DD, DC gibi notlar dikkate alınmaz. 

 

Üniversitemizde Yaz okulunda açılacak olan derslerle ilgili duyurulara 
birimlerin web sayfalarından ulaşabilirsiniz.  

 

Üniversitemiz Yaz Okulu 
Açılacak Birimler 

Web Sayfaları 

Fen-Edebiyat Fakültesi http://fef.harran.edu.tr/ 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

http://iibf.harran.edu.tr/ 

İlahiyat Fakültesi http://ilahiyat.harran.edu.tr/ 

Mühendislik Fakültesi http://web.harran.edu.tr/muhendis/ 

Sağlık Bilimleri Fakültesi http://sbf.harran.edu.tr/ 

Ziraat Fakültesi http://ziraat.harran.edu.tr/ 
 

  

  

  

 

 

Önemli uyarı   

Seçtiğiniz ders veya derslerin açılması durumunda yaz okulu ders ücretlerini 20-

23 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye'nin herhangi bir yerinde Vakıfbank’a 

ait bankamatiklerden öğrenci numaralarıyla veya Vakıfbank hesabınız var ise 

internet üzerinden yatırabilirsiniz. EFT ile yapılan işlemler kabul edilmeyecektir. 

 

http://fef.harran.edu.tr/
http://iibf.harran.edu.tr/
http://ilahiyat.harran.edu.tr/
http://web.harran.edu.tr/muhendis/
http://sbf.harran.edu.tr/
http://ziraat.harran.edu.tr/


HARRAN ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI YÖNERGESİ 

 

Farklı Üniversiteden gelen öğrencilerin kayıt yapabilmesi için gereken 
adımlar duyurusu, 

 

Farklı Üniversitelerden gelen öğrenciler için Ön Kayıt sayfası:  

( 17 Haziran 2019 Tarihinde Aktif olacaktır.) 

 

https://obs.harran.edu.tr/oibs/summer_app/ 

 

Üniversitemiz Yaz Okulu 
Ücretleri 

1 DERS SAATİ 

Fen-Edebiyat Fakültesi FEN PROG. 25,06 TL / EDB. ve SOS. PROG. 23,94 TL 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

26,88 TL 

İlahiyat Fakültesi 25,06 TL 

Mühendislik Fakültesi 35,28 TL 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 25,06 TL 

Ziraat Fakültesi 35,28 TL 

 

Mühendislik Fakültesinde açılacak örnek bir dersin ücreti; 

Teori:2 Uygulama:1  Ders saati:3   AKTS:5 

Hesaplamalarda Ders saati 3*35,28=105,84 TL ders için ödenmesi 
gerekecektir. 

http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ogrenci/files/yaz_okulu_y%C3%B6nergesi.pdf
http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ogrenci/files/YazOkuluOnline_Kay%C4%B1t_2018-2019.pdf
http://ogrenci.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ogrenci/files/YazOkuluOnline_Kay%C4%B1t_2018-2019.pdf
https://obs.harran.edu.tr/oibs/summer_app/

