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…………………………...………..………..…………….…..…BÖLÜM/ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA 

Adı Soyadı :  

T.C. Kimlik Numarası :  

Fakülte / Yüksekokul :  

Bölümü / Programı :  

Öğrenci Numarası :  

 

20…-20…. Eğitim-Öğretim yılı Yaz döneminde ………………………………………. Üniversitesi 

……………………………………. Fakültesi ………………………………… Bölümünden alacağım aşağıda belirtilen 

derse/derslere denklik verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                                                                                                                           

 Tarih: …./.…/20..… 

 İmza: 

Adres: 

Telefon/e-posta: 

Ek:  Ders İçerikleri (…….. sayfa) 
Harran Üniversitesindeki Dersler ……………………………………..……. Üniversitesi’nden Alacağım 

Eş Değer Dersler 

Onay 

Durumu 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı T U Kredi 

/AKTS 

Dersin 

Kodu 

Dersin Adı T U Kredi 

/AKTS 

 

           

           

           

           

   Dekanlığa/Müdürlüğe iletilmek üzere uygun görüşle; 

     Danışman                              Anabilim Dalı Başkanı  

       (İmza)                                                                                                                                                 (İmza) 
 

UYGUNDUR 

…/…/20…. 

Bölüm Başkanı 
 

Açıklama: 

Farklı bir Yükseköğretim kurumundan ders alma; 
1. Harran Üniversitesinin ilgili biriminde yaz okulu dersi açılmadığı takdirde, öğrenciler kredi/AKTS veya haftalık ders saatinin eşit veya yüksek olması ve bölüm/program 

başkanlığının dersi içerik yönünden uygun bulması kaydıyla, ilgili dersin yaz okulunda açıldığı Harran Üniversitesinin diğer birimlerinden veya birim kurullarınca belirlenen 

diğer Üniversitelerden ders alabilirler. Diğer Üniversitelerden alınacak dersler için o Üniversitenin eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 

2. Öğrencilerin Üniversitemizden yaz okulunda almış olduğu bir dersten başarılı sayılabilmeleri için en az (DD) notu almış olması gerekir. Yalnızca (DD) ve üzerindeki notlar 

öğrenci otomasyon sistemine işlenir, diğer notlar (FD, FF, FZ) dikkate alınmaz. 

3. Yaz Okulunda bir öğrenci en fazla 20 AKTS karşılığı ders alabilir. Ancak son sınıf öğrencileri yaz okulundan en fazla 30 AKTS  karşılığında ders alabilirler. 

4. Başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla bir üst sınıftan ders almalarını sağlamak için; bir öğrenci yaz okulunda eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğindeki üstten ders alma 

koşullarını sağlamak kaydıyla bir üst sınıftan derslerin alabilirler. 

5. Yaz okulunda ders ekleme, çıkarma, ders bırakma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz. Ancak, asgari öğrenci sayısı doldurulamadığı için açılamayan dersler yerine 

öğrenciye, talebi üzerine danışmanı tarafından açılan derslerden ders ekleme işlemi yapılır. 

6. Yaz Okulu için yatırılan öğrenim ücreti dersin açılmaması durumu dışındaki hiçbir nedenle iade edilmez. 

7. Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları yarıyılların derslerini alamazlar.  

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. 

 


