T.C.
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(Bir Başka Üniversiteden Ders alacak
Öğrenciler için Yaz Öğretimi Başvuru Formu)
…../…../….
................................................................ …….DEKANLIĞI’NA
Üniversiteniz. ....................... ………………………..…….....Fakültesi/Yüksekokulu/Enstitü
…………………………... Bölümü/Programı………………… numaralı …… sınıf öğrencinizim.
2016-2017 Akademik Yılı Yaz Öğretiminde üniversitemizde açılmayacak aşağıda yer alan
dersleri bir başka üniversiteden Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği uyarınca almayı
talep etmekteyim.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
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Öğrencinin Adı Soyadı:
İmza:
İletişim Bilgileri:

Hukuk Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı Yaz Öğretimine İlişkin Uygulama Esasları:
1. Yaz Öğretimine katılacak tüm öğrencilerimizden http://www.yasar.edu.tr/files/YonetmelikYonerge/22036861048077078428 adresindeki link üzerinden tabi tutulacakları ilgili
mevzuatı, tam ve doğru olarak okumuş, anlamış ve kendilerine uygulanacak hükümleri
öğrenmiş olmaları beklenir.
2. Öğrencilerimiz başvuru esnasında, kredi sınırları konusunda T.C. Yaşar Üniversitesi Yaz
Öğretimi Yönetmeliği Madde 7, 2. Bent hükmünü dikkate almaları önemle rica olunur.
3. Yaz Öğretimini bir başka üniversiteden alacak öğrencilerimizin;
a) Yaz Öğretimi başvuru formunu doldurmaları;
b) Doldurdukları bu forma alacakları derslere ait ders içeriklerini eklemeleri;
c) İlgili ders/dersler için dersi veren öğretim elemanından onay almaları;
d) Onay sonrası tüm evrakları Hukuk Fakültesi sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir.
4. Başvuru formunda belirtilen derslerde herhangi bir değişiklik ya da iptali söz konusu ise
formun süratle ve süresi içinde yenilenmesi gerekmektedir.
5. Özellikle bir başka Üniversiteden yaz okulu kapsamında ders alacak öğrencilerimizin,
a) başvuru formunda yer almayan;
b) dersi veren öğretim elemanının onayı bulunmayan ve
c) Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca karara bağlanmamış bir dersin (veya
derslerin) notunun (notlarının), her nasılsa yaz öğretiminde alınmış olsa dahi
intibakı ve transkripte işlenmesi talepleri, kabul edilmeyecektir.
6. Başvuru Formunun sekreterliğimize teslim tarihleri 05-09 Haziran 2017’dır.
7. Öğrencimiz başarısız olsa dahi not belgesini getirip teslim etmek zorundadır.
8. Yaz okulu kapsamında alınan dersin notunun transkripte işlenerek intibakının yapılabilmesi
için alınan harf notunun Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisan Yönetmeliğinde bir karşılığının ve
eşleniğinin bulunması şarttır. Karşılığı/eşleniği bulunmayan notların dersin alındığı
Fakültenin tabi olduğu mevzuattaki statüsü ne olursa olsun; intibaka esas alınması mümkün
değildir.
9. Öğrencimizin Yaz Öğretimini aldığı üniversiteden başarı notunu gösteren belgeyi en geç

08 Eylül 2017 tarihine kadar sekreterliğimize iletmelidir.

