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Belirli Derslerin Açılmaması Nedeniyle Başka Bir Üniversiteden Ders 
Almak İsteyen Öğrenciler İçin  

Yaz Öğretimi Uygulama Esasları 
 

1.  Yaz öğretimine katılacak tüm öğrencilerimizden Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi 
Yönetmeliği’ni (http://www.yasar.edu.tr/files/Yonetmelik-Yonerge/22036861048077078428) güncel 
duyuruları tümüyle okumuş ve anlamış olmaları beklenir. 
 
 
2. Yaz öğretimine üniversitemizde devam edecek öğrencilerimiz kredi sınırları 

konusunda Üniversite içinden ve dışından (YÖK’ün Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk 

Dili gibi zorunlu saydığı dersleri ile açık ve uzaktan eğitim sistemi ile verilen zorunlu UFND 

dersleri dahil) toplam yirmi (15) AKTS kredisine kadar ders alabilir. Mezuniyet durumunda 

olan öğrenciler için bu sınır yirmi  (20) AKTS kredisidir.  

 
3. Belirli derslerin üniversitemizde açılmayacak olması nedeniyle başka bir 
üniversiteden yaz öğretimi kapsamında ders almak isteyen öğrencilerimiz kredi sınırları 
konusunda Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin madde 7 § 3 hükmüne riayet 
etmelidirler. 
 
 
4.  Belirli derslerin üniversitemizde açılmayacak olması nedeniyle başka bir 
üniversiteden yaz öğretimi çerçevesinde ders almak isteyen öğrencilerimizin, 
 

a. bu amaca mahsus başvuru formunu doldurmaları; 
b. alacakları derslere ilişkin ders içeriklerini başvuru formuna eklemeleri; 
c. alacakları derslerin fakültemiz lisans programı müfredatında eşdeğeri olan dersleri 
veren öğretim elemanlarına (dersin öğretim elemanına/ asistanına) e-posta ile ileterek 
onay almaları; 
d. Öğretim elemanlarımızın onaylarını ve tüm evrakları e- posta ile öğrencimizi 
bilgiye ekleyerek fakültemiz sekreterliğine iletmeleri gerekmektedir. 

 
 
5. Başka bir üniversiteden yaz öğretimi kapsamında alınacak derslerin Avrupa kredisi 
(AKTS) değerlerinin fakültemiz lisans programı müfredatındaki eşdeğer derslerin Avrupa 
kredisi (AKTS) değerlerinden düşük olmaması şarttır. 

http://www.yasar.edu.tr/files/Yonetmelik-Yonerge/22036861048077078428


 
 
6. Belirli derslerin üniversitemizde açılmayacak olması nedeniyle başka bir 
üniversiteden yaz öğretimi kapsamında ders almış öğrencilerimizin, 
 

― fakültemize sundukları başvuru formlarında yer almayan; 
― fakültemizin ilgili öğretim elemanı tarafından eşdeğerliliği onaylanmamış;  
― fakültemiz yönetim kurulunca eşdeğerliliği kabul edilmemiş 

 
bir dersin notunun intibakı ve transkripte işlenmesi yönündeki talepleri, bu ders yaz öğretiminde 
her ne surette alınmış olursa olsun, kabul edilmeyecektir. 
 
 
7.  Başvuru formunda belirtilen derslerde herhangi bir değişiklik ya da iptal durumunda 
başvuru formunun derhal yenilenmesi gerekmektedir. 
 
 
8.  Başka bir üniversiteden yaz öğretimi kapsamında alınan bir dersin notunun transkripte 
işlenerek intibakının yapılabilmesi için alınan harf notunun Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde bir karşılığının ve eşleniğinin bulunması 
şarttır. Karşılığı/eşleniği bulunmayan notların, dersin alındığı üniversitenin tâbi olduğu 
mevzuattaki statüsü ne olursa olsun, intibaka esas alınması mümkün değildir. 
 
 
9.   Öğrencilerimiz başka bir üniversiteden yaz öğretiminde aldıkları derslerin başarı 
notlarını gösteren belgelerini en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar 
fakültemiz sekreterliğine iletmelidirler. 
 
 
10. Başka bir üniversiteden yaz öğretiminde ders almış öğrencilerimiz aldıkları derslerden 
başarısız olsalar dahi not belgelerini fakültemiz sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. 
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