
2019-2020 Üniversitemiz Yaz Okulu Bilgilendirme Metni 

1. 2019-2020 yaz okulu ve yaz okulunda yapılacak sınavlar bu dönemle sınırlı kalmak üzere 

Uzaktan Eğitim yoluyla (canlı ders) gerçekleştirilecektir.  

2. 29 Haziran’da birimler yaz okulu için açmayı öngördükleri derslerin listesini birim 

sayfalarından duyuracaklardır. 

3. Yaz okuluna ön kayıt sistemi (online kayıt) 7 Temmuz’dan itibaren aktif olacak ve 

üniversitemiz WEB sayfasından duyurulacak yaz okulu ön kayıt linki üzerinden 

gerçekleştirilecektir. Bu linkte yaz okulunda açılması öngörülen dersler de yer alacak olup 

öğrenciler ders seçimini buradan yapacaklardır.  

4. Ön kayıtlar kesin kayıt niteliğinde olmayıp kesin kayıtlar talep edilen derslerin açılması 

durumunda 10-12 Temmuz tarihlerinde üniversitemiz WEB sayfasından duyurulacak yaz okulu 

kesin kayıt linki üzerinden yapılacaktır. 

5. Ön kayıt işlemi sırasında danışman onayı yapılmayacak olup danışman onayları kesin kayıt 

aşamasında istenecektir.  

6. Öğrencilerimiz yaz okulunda açılmasını istediği dersleri seçip kesinleştir butonuna 

tıklayarak ön kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.  

7. Başka Üniversitelerde kayıtlı olup Üniversitemiz yaz okulundan ders almak isteyen 

öğrenciler ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini kayıt döneminde oluşturulacak link üzerinden 

yapacaklardır.  

8. Yaz Okulu ücretleri, açılması kesinleşen dersler ve ders kayıtlarının ne şekilde yapılacağına 

ilişkin detay bilgiler ilgili birimlerimizin web sayfalarından daha sonra duyurulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



Yaz Okulu Uygulama Esasları 

1-Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 15 (on beş) 

olması gerekmektedir. 

2-Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla 4 (dört) ders alabilir.  

3-Yaz öğretiminde açılmayan herhangi bir ders başka bir yüksek öğretim kurumundan 

alınabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yılda öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumunun taban 

puanı üniversitemizin taban puanına eşit ya da daha yüksek olmalıdır.  

4-Yaz okulunda ikinci öğretime kayıtlı öğrenciler normal öğretimde açılan derse kayıt 

yaptırdıklarında, normal öğretim ücretini öderler.  

5- Şehit veya gazi çocuğu olan öğrenciler yaz okulu ücreti ödemezler.  

6- Diğer üniversite öğrencileri yaz okulunda aynı ücreti öderler. 

 

 

 

 

 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 

2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Programları Yaz Okulu Akademik 

Takvimi 

7-8 Temmuz 2020 Ön Kayıt (Online Başvurular) 

9 Temmuz 2020 Birimler tarafından açılacak derslerin ilanı 

10-12 Temmuz 2020  Kesin kayıt (online), yaz okulu ücretlerinin yatırılması 

13 Temmuz 2020 
Yaz okulu derslerinin başlaması 

Sınavlar dahil 4 hafta olarak belirlenen ders programının ilan edilmesi  


