
Yaz Okulu İşlemleri Hakkında Duyuru 
 

2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi 26 Temmuz-27 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında uzaktan eğitimle gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz 30 AKTS'ye kadar ders 
alabilirler. Üniversitemizde uzaktan eğitim yapılacağı için yaz okulu ve staj bir arada 
yapılabilecektir. Üniversitemiz dışında yaz okulunda farklı bir kurumdan ve yüz yüze 
eğitim alacak öğrencilerimiz ilgili kuruluşun devam şartlarını sağlamakla yükümlüdür. 
Yaz dönemi Akademik Takvim için aşağıdaki linki kullanınız.  

 

https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/2020-2021-yaz-okulu-akademik-
takvimi.pdf 

 

Ders kayıtları (misafir öğrenciler dahil) 12-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında 
yapılacaktır. 

 

Başvuru sırasında Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanmış olan form doldurularak ilgili bölüm başkanlıklarının e-posta 
adreslerine online olarak gönderilecektir.  

 

İlgili Başvuru Formuna Ulaşmak için: 

https://oidb.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/73/files/yaz-okulunda-diger-
universitelerden-ders-alma-formu-fr-039-rev-000.docx 

 

Başvurular bölüm onayı ile sonuçlandırılacaktır. 

 

Fakültemiz öğrencilerinin yapacağı başvurularda Üniversitemiz Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu kurallar temelinde bu belgedeki iş akış 
takip edilecektir.  

 

YAZ OKULUNU BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!  

 

Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizin üniversite dışından yaz okulu dersi almaları 
durumunda; 

 



1. Üniversitemiz dışından farklı bir yüksek öğretim kurumundan alınacak yaz okulu 
dersi, ilgili bölümün yetkili komisyonları tarafından başvuru formu ve eklerinin 
incelenmesi ve bölüm oluru sonrası onaylanacaktır. Bu kapsamda ikinci maddede 
yer alan durumlar dışında bölüm kurulu onaylama konusunda tek yetkilidir. 
 

2. Yaz Okulu dersinin, ilgili yılda yerleştirme taban puanı üniversitemiz ilgili 
bölümünün taban puanına eşit veya daha yüksek olan bir programdan alınması 
durumunda başvuru sahibi öğrencinin belgelemesi halinde sadece içerik olarak 
kendi bölümündeki yetkili kurullarca incelenir, devamında bölüm kurulu tarafından 
onaylanır. 
 

3. Başka yüksek öğretim kurumundan alınacak yaz okulu dersinin kapsam/içerik, 
AKTS ve saat yönünden en az %75 benzerlik göstermesi gerekmektedir.  

 

4. Diğer üniversiteden alınacak derslerin bölüm dersleri ile eşleniği yapılmamış ise; 
karşı üniversiteden alınacak dersin onaylı (ya da ilgili üniversitenin web 
sayfasından alınan) ders içeriği de başvuru formu ile birlikte ilgili bölüm 
başkanlıklarının e-posta adreslerine ya da bölüm başkanlıklarınca duyurulan 
komisyon e-posta iletişim adresine online olarak gönderilecektir.  

 

Başvuruda Kullanılacak Belgeler 

 

1- Başvuru Formu (SDÜ- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın hazırladığı form) 
2- ilgili yılda kendi bölümü ve yaz okulunda ders alacağı bölümlere ait yerleştirme 

taban puanlarını gösterir belge* 
3- Ders içerikleriyle ilgili onaylı ya da ilgili üniversite web sayfası belgesi** 

 

* İlgili belge üniversitemiz dışından ders alacak fakültemiz öğrencileri tarafından ve 
Madde 2’de tanımlanan durumda hazırlanacak ve başvuru formu ile birlikte bölüm 
başkanlıklarına gönderilecektir. 

** İlgili belge üniversitemiz dışından ders alacak fakültemiz öğrencileri tarafından daha 
önceden bölüm tarafından eşleniği (ders ve kurum için) yapılmamış olan dersler için 
hazırlanacak ve başvuru formu ile birlikte bölüm başkanlıklarına gönderilecektir. 


