
 

2019/2020 YAZ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU 

  

1. Yaz öğretimine ilişkin olarak aşağıda sayılan hususlar, BUÜ Senatosu’nun (Fakültemiz 

sayfasında ilan edilen) 04.06.2020 tarih ve 2020-15 sayılı Kararlarının uygulanması ile 

ilgilidir. Aşağıda yer almayan diğer hususlarda, BUÜ Senatosu’nun 04.06.2020 tarih ve 

2020-15 Sayılı Kararı ile diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 

2. Fakültemiz öğrencileri, 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile sınırlı olmak üzere 

diğer Devlet veya Vakıf Üniversiteleri’nin Hukuk Fakültelerinden ders alabilirler. Ancak 

aşağıda EK-1’de gösterilen dersler, ilgili öğretim üyesinin onayı ile diğer fakültelerin yaz 

öğretim programında da alınabilir.  

3. Tüm öğrenciler, güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam 

edemedikleri ya da çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, aşağıdaki 

kurallara riayet etmek şartıyla, başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir.  

4. Dönemlik sisteme tabi öğrenciler, zorunlu dersleri ile seçimlik derslerini, başka bir 

üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir. 

5. Yıllık sisteme tabi öğrenciler, seçimlik derslerini, başka bir üniversitenin hukuk fakültesi yaz 

öğretiminde alabilir. 

6. Yıllık sisteme tabi öğrenciler, zorunlu derslerini, yıllık olarak eğitim veren başka bir 

üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilir. 

7. Yıllık sisteme tabi öğrenciler zorunlu derslerini, dönemlik olarak eğitim veren başka bir 

üniversitenin hukuk fakültesi yaz öğretiminde alabilmesi aşağıdaki şartlara tabidir: 

a. Fakültemizde yıllık olarak verilen zorunlu bir dersin, dönemlik sisteme göre yaz 

öğretimi yapan hukuk fakültelerinde açılan zorunlu dersin karşılığı olarak kabul edilebilmesi 

için, ilgili dersin/derslerin hem güz hem de bahar yarıyılı derslerini yaz öğretiminde birlikte 

alması gerekir. Örneğin, Fakültemizdeki “ABC Hukuku” dersi için, ilgili üniversitenin yaz 

öğretiminde “ABC Hukuku I” ve “ABC Hukuku II” dersi birlikte alınmalıdır.  

b. Fakültemizde yıllık olarak verilen bir dersin dönemlik sisteme göre yaz öğretimi yapan 

bir hukuk fakültesinde alınması halinde, Fakültemizdeki yıllık derse karşılık gelen her iki 

dersten de (Örneğin ABC Hukuku I, ABC Hukuku II) başarılı olunması gerekir. Öğrenci, 

yaz öğretiminde aldığı iki dersten birinde başarısız olursa Fakültemizdeki yıllık zorunlu 

dersinden de başarısız sayılacaktır.  

c. Yıllık sistemdeki bir derse karşılık gelmek üzere yaz öğretiminde alınan iki dersin 

notlarının farklı olması halinde ders notu olarak, iki dersten hangisinin notu yüksek ise o 

not, Fakültemizdeki yıllık dersin notu olarak kabul edilecektir.  

 



8. Diğer üniversitelerin hukuk fakültelerinin yaz öğretimine katılmak isteyen öğrenciler sırasıyla 

aşağıdaki kurallara riayet etmeleri zorunludur (USUL): 

a. Yaz öğretimine katılmak isteyen öğrenciler, ilgili Fakülte’den alacağı ders içeriği/ders 

öğretim planı, elektronik ortamda, öğrenci numarasından oluşan “@uludag.edu.tr “ 

uzantılı elektronik posta hesabı üzerinden Fakültemiz ilgili dersin öğretim üyesinin 

“uludag.edu.tr” uzantılı elektronik posta adresine gönderecektir. 

b. Yaz öğretimine katılmak istediği Fakülteye ait ders içeriğinin Fakültemiz ilgili öğretim 

üyesi tarafından elektronik ortamda posta yoluyla onaylanması gerekir.  

c. Fakültemiz web sayfasında ilan edilecek yaz okulu dilekçesi doldurularak, dersin 

öğretim üyesinin onayladığı elektronik posta (onaylanan ders planı da elektronik 

posta ekinde görülmelidir) ile birlikte, Fakültemize ait “hukukogis@uludag.edu.tr” 

adresine kendilerine ait öğrenci numarasından oluşan “@uludag.edu.tr” uzantılı 

elektronik posta hesabı üzerinden gönderilecektir. 

9. Yaz öğretimi dönüşünde ilgili fakültelerde alınan derslerin Fakültemiz tarafından kabulü, 

yukarıda belirtilen usule uygun hareket edilmiş olmasına bağlıdır. Buna göre örneğin, 

dilekçede yazılmamış yada öğretim üyesi tarafından onaylanmamış bir dersin başka bir hukuk 

fakültesinin yaz öğretiminde alınmış olması yada Fakültemiz bilgisi dışında ders değişikliği 

yapılması halinde söz konusu dersler, Fakültemiz tarafından verilen derslerin karşılığı bir ders 

olarak kabul edilmeyecektir.  

10. Bir ders için yaz öğretimine izin verilip verilmemesi, ilgili öğretim üyesinin takdirindedir. 

 

DEKANLIK 
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EK-1 

BUÜ HUKUK FAKÜLTESİ 

 

DERS KODU SEÇİMLİK DERS ADI DERS ADI 

EKO1029 Bilgi İletişim Teknolojileri Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

IKT1021 İktisat Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

ULU1027 Uluslararası İlişkiler Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

SSY1025 Sosyoloji Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

CAL1026 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

HUK1022 Kamu Maliyesi Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

IKT1024 İktisadi Sistemler Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

IKT1030 Türkiye Ekonomisi Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

KAM1032 Kent Analizleri Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

ISL2017 İşletme Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

HUK2022 Muhasebe Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

ISL2030 Girişimcilik Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

TIP4017 Adli Tıp Diğer Fakülte Öğrencilerinin Katılabileceği Eşdeğer Ders 

 

 


