
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

YAZ OKULU DUYURUSU 

 

Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz okulu ile ilgili tüm işlemler, “Harran 

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Programı Yönergesi” çerçevesinde yürütülecektir. 

Yaz okulu işleyişine ilişkin genel esaslar aşağıda açıklanmıştır. 

GENEL ESASLAR 

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

gerekmektedir. 

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

yaptırdıklarında, normal öğretim ücretini öderler. (Ek-1) 

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

4- Diğer üniversite öğrencileri yaz okulunda aynı ücreti öderler. 

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

6- Üniversitemiz birimlerinde yaz öğretiminde açılmayan herhangi bir ders başka bir yükseköğretim 

kurumundan alınabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu yılda öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun 

taban puanı üniversitemizin taban puanına eşit ya da daha yüksek olmalıdır.  

7- Diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin kredi/ders saati veya AKTS değerinin eşit veya daha 

yüksek olması ve ders içeriğinin eş değer olması gerekir. Öğrencilerin yaz okulunda almış olduğu bir 

dersten başarılı sayılabilmeleri için en az (DD) notu almış olması gerekir.  

8-Üniversitemiz dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin, 

ogrenci.harran.edu.tr web sayfasında ilan edilen formlar kısmından Yaz Döneminde Ders Alma 

Formu’nu (Ek-2) doldurması ve formun ilgili birim tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. 

Birimlere gelemeyecek durumda olan öğrenciler ilgili formu imzalayarak birimlerin resmi mail 

hesabına göndereceklerdir. İlgili talebin uygunluğu konusunda en geç iki işgünü içinde öğrenci 

maillerine dönüş yapılacaktır. 

9- Yönergeye uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarından alınıp başarılan derslerin 2020-2021 

Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başlamadan önce Üniversitemiz ilgili birimlerine bildirilmesi gerekir. 

Zamanında bildirilmeyen notların sayılmaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. 

10- Öğrenciler için ön kayıt sayfası (http://sis4.harran.edu.tr/) 7 Temmuz 2020’de aktif olacaktır. Ön 

kayıt süreciyle ilgili kılavuz http://haruzem.harran.edu.tr/tr/kilavuzlar/ogrenci-kilavuzlari/ sayfasından 

paylaşılacaktır. 

 

 

Üniversitemizde Yaz okulunda açılacak olan derslerle ilgili duyurulara birimlerin web 

sayfalarından ulaşabilirsiniz. 
 

Yaz Okulunu Açacak Birimler Web Sayfaları 

Fen-Edebiyat Fakültesi http://fef.harran.edu.tr/ 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibf.harran.edu.tr/ 

İlahiyat Fakültesi http://ilahiyat.harran.edu.tr/ 

Mühendislik Fakültesi http://web.harran.edu.tr/muhendis/ 

Ziraat Fakültesi http://ziraat.harran.edu.tr/ 

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi http://siverekubf.harran.edu.tr/ 

Siverek MYO http://siverek.harran.edu.tr/ 

Organize Sanayi Bölgesi MYO http://osbmyo.harran.edu.tr/ 
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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 

Dersler Uzaktan Eğitim (online/çevrimiçi) yoluyla yapılacaktır. 

 

 

                

ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULU ÜCRETLERİ 

(EK-1) 

 

Üniversitemiz Yaz Okulu Ücretleri 1 (bir) Ders Saati 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Fen Bölümleri: 25,06 TL 

Edebiyat ve Sosyal Bölümler:  23,94 TL 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26,88 TL 

İlahiyat Fakültesi 25,06 TL 

Mühendislik Fakültesi 35,28 TL 

Ziraat Fakültesi 35,28 TL 

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi 25,06 TL 

Siverek MYO 19,6 TL 

Organize Sanayi Bölgesi MYO 19,6 TL 

 

          

ÖNEMLİ UYARI 

 

Seçtiğiniz ders veya derslerin açılması durumunda yaz okulu ders ücretlerini 10-12 Temmuz 2020 tarihleri 

arasında Türkiye'nin herhangi bir yerinde Vakıfbank’a ait bankamatiklerden öğrenci numaralarıyla veya 

Vakıfbank hesabınız var ise internet üzerinden yatırabilirsiniz. EFT ile          yapılan işlemler kabul edilmeyecektir. 

 

 


