
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 onaylı (ilgili yükseköğretim kurumunun resmi web 

sayfasında yayınlanmış ise çıktı alınıp, ders müfredatıyla birlikte dilekçe ekinde 

sunulabilir.) ders içerikleri ve yerel kredileri (AKTS değil) gösteren ders müfredatını 

bir sonraki sayfadaki yaz okulu başvuru formuna ekleyerek bu formu 

danışmanlarına onaylattıktan sonra Dekanlık Öğrenci İşleri’ne teslim edeceklerdir. 

Danışmanlar sadece öğrencinin dersleri almaya hak kazanıp kazanmadığını 

üniversitemiz mevzuat hükümleri çerçevesince değerlendirir. Derslerin kredi ve içerik 

bakımından uygun olup, olmadığına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. 

2- Dekanlık Öğrenci İşlerine teslim edilen dilekçeler Fakülte Yönetim Kurulu’nda 

görüşülecek ve öğrencilerimiz uygun görülen dersleri başka üniversitelerden 

alabilecektir. Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmediği dersleri alan öğrencilerin 

notları yaz okulu sonunda fakültemizde dikkate alınmayacaktır. 

3- Yaz okulu sonunda öğrencilerin ders aldığı üniversiteler tarafından not kartları 

fakültemize gönderilecek ve harf notları aynen not kartlarına aktarılarak AGNO 

hesabına dahil edilecektir. 

4- Yaz okulu sonundaki notların en geç 2016-2017 Güz Dönemi Ders Kayıtları haftası 

olan 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında fakültemize öğrencinin ders aldığı 

yükseköğretim kurumu tarafından resmi yazı ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Öğrenci tarafından elden getirilen not dökümleri dikkate alınmayacaktır. 



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi 

 

KİMLİK ve İLETİŞİM BİLGİLERİ  (Tüm Alanları Doldurunuz) 

Adı ve Soyadı  

Öğrenci No  

Sınıfı  

Telefon  

Adres  

e-posta  

 

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca Fakülte Yönetim 

Kurulunuzca uygun görüldüğü takdirde aşağıda belirttiğim ders/dersleri 

…………………….…………… Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yaz Okulu’ndan almak 

istiyorum. 

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

Öğrencinin İmzası : 

Tarih : .…/…./2016 

 

 

Sıra 

………………ÜNİVERSİTESİ’nde 

Alınacak Dersler 

Fakültemizde Sayılacak Dersler Danışman 

Onayı 

Dersin Adı Kredi* Dersin Adı Kredi* Uygun 
Uygun 

Değil 

1     
 

 
 

 

2 
     

 
 

 

3 
     

 
 

 

4 
     

 
 

 

5 
                             

 Toplam Kredi  Toplam Kredi(12 krediyi 

geçemez) 

   

*Yerel Kredi yazılacaktır. AKTS kredisi yazılmayacaktır. 

DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANIN ONAYI 
(Bu kısım danışman öğretim elemanı tarafından doldurulacaktır.) 

Yukarıda bilgileri yazılı olan ve danışmanlığını yürüttüğüm öğrencinin uygun gördüğüm dersleri yaz 

okulunda almasında üniversitemiz Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği, Yaz Okulu Yönetmeliği ve 

Fakültemiz Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları açısından sakınca yoktur. 

 
Danışman Öğretim Elemanının; 

2015-2016 Güz Dönemi AGNO :  ………… 

İmzası :…………………………………. 

2015-2016 Bahar Dönemi AGNO :  ……….. 

Adı ve Soyadı :…………………………………. 

Onay Tarihi  :………………………………… 

Not: Danışmanlar sadece öğrencinin üniversitemiz mevzuat hükümlerine ve müfredat kurallarına 

göre dersleri almaya hak kazanıp kazanmadığını değerlendirir, derslerin kredi ve içerik 

bakımından uyuşup uyuşmadığına Fakülte Yönetim Kurulu karar verecektir. 

EKLER : 

         Ek 1:  Ders Müfredatı (Dersin yerel kredisinin (K) belirtilmesi gerekmektedir.) ve Ders İçerikleri 


