
1. YAZ OKULUNDA BAŞKA ÜNİVERSİTE VEYA BİRİMDEN DERS ALMA İŞLEMLERİ 

 

Üniversitemiz “Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereğince öğrencilerimiz yaz okulunda 

toplam 16 AKTS veya 12 krediyi aşmamak üzere en fazla 4 ders alabilirler. Öğrencilerimiz, dersleri 

akademik birimlerinden onay almak şartı ile üniversitemizin diğer Fakülte/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokullarından veya diğer Yükseköğretim Kurumlarından alabilirler. 

 

1.1. Ders Alacağınız Üniversiteyi Belirleme 

 
Almak istediğiniz dersler hangi üniversitelerde açılıyor, hangilerinin haftalık ders saatleri ve akts leri 
sizin dersinizle uyumlu olduğu tespit edilir. 

 

1.2. Alacağınız Dersleri Üniversiteye Onaylatmak 
 

Karşı üniversiteden açılan ve sizin alacağınız derslerin İçeriklerini, Kod ve İsimlerini içeren ve Karşı 
Üniversite tarafından onaylanan bir evrakı kendi Bölüm Başkanlığınıza, turhalmyo.gop.edu.tr web 
sayfamızın formlar kısmında bulunan dilekçe ile birlikte teslim etmeniz gerekmektedir. 

Bu evrak ile sizin almanız gereken ders ile alacağınız dersin içeriklerinin uyuşup uyuşmadığına karar 
verilecektir. Bu sayede size o dersi alıp almama onayınızı Kendi Üniversiteniz verecektir. 

Bölüm Başkanlığınız onay verdi ise, onay dilekçesini bölüm başkanlığından alıp Misafir Öğrenci 

olarak gideceğiniz üniversiteye başvurmalısınız. 

Ders Seçimi, Harç Ödemesi, Evrakların Teslimi, Derslerin Onaylanması ve Derslere Girme 
süreçleriniz üniversitelerin Yaz Okulu Takvimlerine göre yapılacaktır. 

Bu süreci iyi takip etmeniz ve sonrasında de Ders Kaydınızı yaptırmanız gerekecektir. 

1.3. Yaz Okulu Sonu Evrak İşlemleri 
 

Yaz Okulu bittikten sonra genellikle Karşı Üniversiteden Kendi Üniversitenize notlarınız otomatik 
olarak gönderilecektir. 

Ancak bazı üniversiteler Not Teslimi için size evrak teslim edebilir. 

Bu sürecin nasıl yürüyeceği konusunda Misafir Öğrenci olarak Yaz Okulu aldığınız Öğrenci 
İşlerinden Yaz Okulu Sonunda öğrenin. 

Sonrasında evrakların Sizin ya da Sistemin üzerinden teslimi sonrasında notlarını Kendi Üniversite 
Sisteminize düşecektir. 

2. DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELİP BİZDE YAZ OKULUNDA DERS ALMAK 

İSTEYENLER İÇİN İŞLEMLER 

 
2.1. İlgili bölüm başkanlığı öğrencinin talebi üzerine, almak istediği dersin içerik, kod, isim ve 
AKTS’lerinin olduğu ders içeriğini imzalayıp öğrenciye verir. 

2.2. Öğrenci üniversitesinden almış olduğu olur belgesi ile ders kaydını yüksekokulumuza yapar. 

Yaz okulu işlemleri için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaz Okul Yönergesini takip ediniz. 

https://turhalmyo.gop.edu.tr/
https://turhalmyo.gop.edu.tr/depo/menuler/birim_11327/formlar_234/dosya_icerik/3532987/formlar_20190613133003.doc
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/62561?AspxAutoDetectCookieSupport=1

