
 

YAZ OKULUNDA FARKLI ÜNİVERSİTEDE DERS ALMAK İSTEYEN 

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER 

1- Yaz okulunda farklı üniversitede ders almak isteyen öğrencilerimiz ders almak 

istediği üniversiteden ilgili derslere ait (ilgili yükseköğretim kurumunun resmi web sayfasında 

yayınlanmış ise çıktı alınıp, ders müfredatıyla birlikte dilekçe ekinde sunulabilir.) ders 

içerikleri ve kredileri gösteren ders müfredatını yaz okulu başvuru formuna ekleyerek bu formu 

Dekanlık Öğrenci İşleri’ne teslim edeceklerdir. (2017-2018 ve 2018-2019 müfredat yılına tabi 

öğrenciler (50 geçme notuna tabi öğrenciler) formda yer alan “Fakültemizde Sayılacak Dersler” 

bölümüne Fakültemizdeki derslerin AKTS değerlerini yazacaklardır.) 

2- Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8/3 maddesi gereğince öğrenciler 

yaz okulunda en fazla 13 kredi/20 AKTS ders alabileceklerdir. Farklı üniversitede ders alacak 

öğrencilerimizin toplam kredi/AKTS’sinin değerlendirilmesinde Fakültemizdeki derslerin 

kredi/AKTS’leri dikkate alınacaktır.  

3- Fakültemize herhangi bir başvuru yapmadan yaz okulunda farklı üniversitelerde ders 

alan öğrencilerin notları yaz okulu sonunda fakültemizde dikkate alınmayacaktır. 

4- Yaz okulu sonunda öğrencilerin ders aldığı üniversiteler tarafından not döküm 

belgeleri fakültemize gönderilecek ve harf notları aynen not kartlarına aktarılarak AGNO hesabına 

dahil edilecektir. 

Açılmayan Dersin Farklı Üniversitede Alınması Konusunda Alınan İlke Kararlar 

1-) 1 krediye kadar, dönemlik olarak alınan derslerin, içerik uyumu sağlandığı takdirde kabul 

edilmesine, 

 

2-) Farklı üniversitelerde yaz okulunda ders alacak Fakültemiz öğrencilerinin yaz okuluna 

başvurmadan önce Dekanlığımıza dilekçe vermeleri şartıyla, yıllık müfredat sisteminin uygulandığı 

Hukuk Fakültelerinde alacakları dersleri Fakültemizde içerik olarak karşılığı bulunan güz ve/veya 

bahar dersleri yerine saydırabilmelerine;  

 

3-) Farklı üniversitelerde yaz okulunda ders alacak öğrencilerin yaz okulunda alabilecekleri azami 

kredi/AKTS miktarının değerlendirilmesinde, Fakültemiz müfredatında saydırmak istedikleri 

derslerin toplam kredi/AKTS miktarına göre değerlendirilme yapılmasına, 

 

4-) İktisat ve Maliye derslerinin Hukuk Fakültelerinin yanı sıra farklı üniversitelerin İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakülteleri ile Siyasal Bilimler Fakültelerinde de yaz okulunda alınabilmesine;    

 

5-)  Sınav ve ders programlarının çakışmaması şartıyla (takibi öğrencinin sorumluluğunda olmak 

üzere), aynı anda farklı üniversitelerden yaz okulunda ders alınabilmesine, 

 

6-) İlgili yıllardaki taban puanı, Fakültemiz ikinci öğretim taban puanından yüksek olan 

üniversitelerde yaz okulunda ders alınabilmesine, 

 

7-) Fakültemizde açılan dersin başka bir üniversitede alınmamasına karar verilmiştir. 

 



 

 

Yukarıda belirtilen ilke kararların 2. Maddesine örnek olarak (X Üniversitesinde yıllık 

olarak Ceza Hukuku Özel Hükümler dersini alan öğrenci, içeriğinde uyuşması şartıyla ilgili 

dersi talebi halinde Fakültemizdeki Ceza Hukuku Özel Hükümler I dersine veya Ceza Hukuku 

Özel Hükümler II dersine saydırabileceği gibi, hem Ceza Hukuku Özel Hükümler I hem de 

Ceza Hukuku Öze Hükümler II dersine de saydırabilecektir.) 

 

 

 

 

DEKANLIK 


