
Tarsus Üniversitesi Senatosu'nun 22/06/2020 Tarih ve 13-2020/70 Sayılı Kararın Eki 

 
 

1 
 

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

YAZ OKULUNDA DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerinin, diğer yükseköğretim 

kurumlarında açılacak yaz öğretimi kapsamında ders alma işlemlerinde uygulanacak usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Esas, Tarsus Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarında, yaz eğitim-

öğretim döneminde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Esasta geçen; 

a) Diğer Yükseköğretim Kurumu: Tarsus Üniversitesi dışında kalan diğer Yükseköğretim 

Kurumlarını, 

b) İlgili akademik birim: Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarını, 

c) İlgili yönetim kurulu: Tarsus Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulu yönetim kurullarını, 

ç) Rektör: Tarsus Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Tarsus Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Tarsus Üniversitesini, 

f) Yaz Okulu: Bir eğitim öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında 

uygulanan uzaktan ya da yüz yüze eğitim öğretim programını, ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ders Alma Koşulları, Başvuru ve Değerlendirme,  Derse Devam ve Başarı Durumu 

 

Ders alma koşulları 

MADDE 5 - (1) Yaz okulunda ders alacak öğrenciler programın ilgili yıldaki (öğrencinin kayıt 

yaptırdığı yıl) taban puanı eşit veya daha yüksek olan tüm yükseköğretim kurumundan ders 

alabilir.  

(2) Yaz okulunda öğrenciler aynı anda farklı iki yükseköğretim kurumundan ders alamaz. 

(3) Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcut ise her bir öğretimin kendi taban puanı esas 

alınır. Öğrencilerin ders almak için başvurduğu programın taban puanı okumakta oldukları 

programın taban puanından düşük olması halinde, öğrencinin yaz okulundan ders alma isteği 

kabul edilmeyecektir. Buna rağmen yaz okulunda alınan dersleri ise değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

(4) Yatay ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler de yaz okulu programları için 

başvurabilirler. Bu öğrencilerin gidebilecekleri yükseköğretim kurumlarının belirlenmesinde 

ilgili programın üniversitemize kayıt oldukları yıldaki taban puanı dikkate alınır.  

(5) Yabancı uyruklu öğrenciler, yukarıda belirlenen kurallara göre yaz okulunda derslere 

yazılabilirler. 

(6) Öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda her eğitim-öğretim yılında, 

AKTS/kredi/saat değerlerine bakılmaksızın, en çok dört ders alabilirler.  

(7) Yaz okulunda öğrenciler;  
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a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri alabilirler. Ancak mezun 

olabilecek olan öğrenciler için bu şart aranmaz. Bu durumdaki öğrenciler daha önceki yarıyıllarda 

açıldığı halde almadığı veya alamadığı dersleri de alarak mezun olabilirler.  

b) GNO’yu yükseltmek amacıyla ortalamaya bağlı olarak şartlı başarılı olunan (DC harf notlu) 

dersleri alabilirler.  

c) Yaz okulunda bitirme çalışması, tasarım, proje gibi dersler alınamaz.  

ç) Staj yapan öğrenciler staj süresince yaz okulundan ders alamazlar. Ancak 2019-2020 Bahar 

Yarıyılı Uzaktan Eğitim Döneminde Senatonun almış olduğu karara istinaden mezun durumunda 

olan ve stajını ödev, proje vb. yoluyla tamamlayan öğrenciler yaz okulundan ders alabilir.       

d) Güz ve/veya bahar yarıyıllarında kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları 

yarıyıllara ilişkin dersleri yaz okulunda alamazlar. 
(8) Yaz okulunda alınacak dersin ulusal kredisi ve AKTS’si eşdeğer tutulacağı dersin ulusal 

kredisi ve AKTS’sine eşit veya ondan büyük olmalıdır. Dersler içerik yönünden de en az %75 

uyumlu olmalıdır.   

(9)  Öğrencilerin, kendi programlarında yabancı dilde okutulan dersleri yaz okulunda aynı dilden 

almaları zorunludur. 

(10) Diğer yükseköğretim kurumunda öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın olmaması 

durumunda, ilgili akademik birimin kararı ile bu maddenin yedinci kısımda yer alan şartların 

sağlanması kaydıyla uygun görülen farklı programlardan ders alınabilir. 

(11) Ön lisans öğrencileri lisans programlarından ders alabilir ancak lisans öğrencileri ön lisans 

programlarından ders alamaz. 

 

Başvuru ve değerlendirme 

MADDE 6-  (1) Yaz okulunda diğer üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, yukarıdaki şartları 

sağlaması halinde ders almak istediği programın tüm bilgilerinin yer aldığı yaz okulu talep formu 

ve onaylı ders içerikleriyle kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvurur.  

(2) Öğrencilerin bölüm başkanlığına başvuruları, bölüm başkanlığının görüşü ile sunulduğu ilgili 

birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz 

okulundan ders alınamaz.  

 

Derse devam 

MADDE 7 - (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce 

yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Yaz 

okulunda alınan derslere devam daha sonraki yarıyıllardaki devam durumuna sayılmaz. 

 

Başarı durumu 

MADDE 8- (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu 

sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not belgesini (transkript) güz yarıyılı ders 

kayıt tarihinden önce bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not 

belgesindeki notlar, ilgili yönetim kurulu kararıyla Tarsus Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliği’ndeki mutlak değerlendirme sistemine göre değerlendirilerek Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığına gönderilir. Yaz okulunda alınan notlar dönem ve genel not ortalaması hesabında 

dikkate alınır. 

(2)  Öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı 

olarak sayılabilmesi için, Tarsus Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 

ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle dersin başarı notunun, harfli not olarak 

en az CC, 4’lük not sistemine göre en az 2.0 veya yüz üzerinden en az 50 olması gerekir. Yaz 

öğreniminde alınan şartlı geçer notlar 45-49 arası (DC) not belgesine şartlı başarılı olarak işlenir. 

Yaz okulu dersi alınan üniversitenin yönetmeliklerine göre başarı durumu değerlendirilmez. 

(3) Tarsus Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen üç ders sınavına 

girebilme kriterlerine uygun bir dersi, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan 

almakta olan bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu takdirde, Üniversite akademik takviminde 

belirtilen üç ders sınavına girebilir. 
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(4) Öğrencilerin sınıf başarı sıralaması, bahar yarıyılı sonunda alınan notlar ile belirlenir. 

Akademik yarı yılda % l0'a giren öğrencilerin belirlenmesinde yaz öğretiminde alınan derslerin 

başarı notları dikkate alınmaz.  

(5) Yaz okulu aynı öğretim yılına ait üçüncü bir yarıyıl değildir. Yaz öğretiminde alınan 

ders(ler)in notları, öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarındaki yarıyıl not ortalamalarını etkilemez. 

Ancak, öğrencinin GNO hesaplanmasına dahil edilir.   

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlük 

MADDE 9-   Bu Esaslar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10-  Bu Esasların hükümlerini Tarsus Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


