
YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN 

UYMASI GEREKEN KURALLAR  

1. Yaz okulu için ders alınacak üniversitedeki bölüm puanının, öğrencinin girdiği yılın Bölümümüzün  puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Ayrıca 

alınacak zorunlu ve seçmeli derslerin içeriği bölümümüzdeki karşılık dersler ile örtüşmeli ve bölümümüz ders ile ilgili hocası tarafından uygunluğu 

imzalanmalıdır. Sosyal seçimlik dersler ise sosyal seçimlik ders kodu var ve kredi uyumlu ise kabul edilmektedir. 

2. En fazla üç ders alınabilir. 

3. Yaz okulundan alınmak istenilen dersleri ve bölümümüzdeki karşılıklarını içeren ıslak imzalı dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.  

4. İlgili Üniversiteden ders/derslerin kod ve isimlerini (İngilizce adlarıyla birlikte), ders içeriklerini ve haftalık ders programlarını onaylı olarak dilekçenizde 

bulunması gerekmektedir. (Ek1) 

5. Öğrencinin kayıt yaptırdığı yıldaki bölümüne ait taban puanını gösteren ÖSYM sayfasının çıktısı ve ders alacağı diğer üniversitenin aynı yıla ait taban puanını 

gösteren ÖSYM sayfası çıktısı dilekçeyle birlikte eklenmelidir. 

6. Başvurular poşet dosyaya konularak en geç yıl Haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir. 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 
 
MADDE 8 – (Değişik:RG-18/6/2018-30452)  
(1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olmak şartıyla yaz öğretiminden toplamda en fazla 3 ders 

başka bir üniversitenin programından alınabilir. Öğrencinin almak istediği dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Dersin zorunlu veya seçmeli 

ders olmasına bakılmaksızın ders içeriğinin ve ders saatlerinin uyumuna ve yeterliliğine göre karar verilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği ilgili yönetim 

kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin yaz okulundan alıp başarısız olduğu derslerin notları değerlendirmeye alınmaz. 

 

 

 



                BĠYOMEDĠKAL MÜHENDSĠLĠĞĠ BÖLÜM BAġKANLIĞINA                                             Tarih:……………………… 

 Bölümünüzün …………………….nolu  ……..…/………   .yılı girişli  Birinci/ İkinci  öğretim  öğrencisiyim. Bu yıl Bölümümüzün ………………..1/2.Öğretim  giriş taban 

puanı…………………………….dır. 

Yaz Okulunda aşağıdaki tabloda görülen başka Üniversite/Üniversitelerde açılan dersleri yine aynı tabloda karşı satırında yer alan Bölümümüz derslerine eşdeğer sayılmak üzere almak 

istiyorum. 

Gereğini arz ederim.                                                            Adı Soyadı 

Telefon ve email:                              İmza 

Yaz Okulu eğitimi alacağı  

Üniversite/Fakülte/Bölüm Adı/Ġlgili 

Yıldaki GiriĢ Puanı 

KarĢı Bölümden Alınacak Dersin 

Kodu/Adı -/Saati  Kredisi/AKTS 

Bölümümüzde almıĢ olduğu   Dersin 

Kodu/Adı/Saati/Kredisi 

Dersi veren Öğretim Elemanının 

UYGUNDUR ibaresi ve  Ġmzası 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

NOT: 1. ve 2. Öğretim tüm öğrencilerimiz için geçerli kural: yaz okulu için ders alınacak üniversitedeki bölüm TABAN)  puanının, Bölümümüzün bu yılın TABAN  puanına eĢit 

veya yüksek olması gerekmektedir. 

Ek 1) Ders Ġçeriği 

Ek 2) Ders alınacak Bölümün ve Bölümümüzün giriĢ yılına ait ÖSYS puanını gösterir tablo. 


