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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerden Ders Almak İsteyen 

Öğrencilerin Dikkatine 

 

Denklik Formu ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

1) Öğrencilerin  yaz öğretimine katılacakları Üniversiteye ait ders içeriklerini ders denklik formu ile 

birlikte ilgili Birimin/Bölümün web sayfasında ilan edilecek mail adresine, öğrenci numaralarından 

oluşan ogr.uludag.edu.tr kurumsal e-posta adreslerinden göndermeleri  ve Bölüm Başkanlığından 

onay almaları zorunludur.  Ders denklik onayı olmayan öğrencilerin notları, yaz öğretimine katılsalar 

bile otomasyon sistemine işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. 

2) Ders denkliği onaylanan öğrencilerin durumları ilgili Birimin/Bölümün web sayfasında ilan 

edilecektir. Öğrenci gideceği Üniversite tarafından denklik onay formu istenmesi durumunda, 

Bölümün web sayfasında ilan edilen onay listesini kullanacak, ayrıca onay belgesi verilmeyecektir 

3) Birden  fazla üniversiteye müracaat edecek olan öğrenciler, birinci sayfada bulunan tablonun 

yetersiz kalması durumunda, birinci sayfanın altında yer alan tabloları doldurarak  tek bir form olarak 

mail atacaklardır. Formda değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin önceki formları iptal edilecek, 

onaylama işlemi gönderilen son form üzerinden yapılacaktır. Birbirinden farklı birden fazla 

gönderilen formlar sürenin kısa olması nedeniyle işleme alınmayacaktır.  

4) Form elektronik ortamda doldurulacak ve yine elektronik ortamda MS Word belgesi olarak  e-posta 

eki şeklinde gönderilecek, fotoğraf olarak gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. 

5) Formda yer alan derse ait bağlantı örnek olarak konulmuş olup, denklik talep edilen derslere 

ait doğru link(lerin) verilmesi ve formda belirtilen kurallara uyulması mağduriyet yaşanmaması 

açısından büyük önem arz etmektedir 

 

************************************************************************************* 

 

Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken 

Hususlar: 

1) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı yaz öğretimi dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, öğrenciler denkliği 

uygun görülen dersleri Üniversitemizde açılıp açılmadığına bakılmaksızın diğer devlet ya da vakıf 

üniversitelerinden alabilirler 

2) Ders denkliği içerik ve/veya yerel kredisi uygun olan dersler için verildiğinden AKTS kredisi 

üzerinden değerlendirilemez (Harf notları öğrencinin müfredatında yer alan AKTS kredisi üzerinden 

işlem  görmektedir) 

3) Öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 11.maddesi 

1.fıkrası (a) bendi gereğince kendi üniversitesinden ve diğer üniversitelerden yaz öğretiminde toplam 

22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok 4 (dört) ders, (c) bendi gereğince yaz öğretiminde 

öğrenciler en fazla iki üst yarıyıldan açılan dersleri  alabilirler.  

4) Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, 13 Temmuz 2020 tarihine kadar mezuniyet komisyonundan 

onay almaları durumunda ilave iki ders alma hakkına sahip olacaklardır. Onay alan öğrencilerin ilave 

ders alma işlemleri otomasyon sistemi üzerinden Merkezi Otomasyon Birimi ve Birim Öğrenci İşleri 

tarafından yapılacaktır. 

5) 2016 yılı ve sonrasında Üniversitemize kayıt yaptıran GANO'su 1,80'nin altında olan öğrenciler, 

başarısız derslerini tekrar etmek zorunda olduklarından, BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim 

Yönetmeliği’nin 28.maddesinin 3.fıkrası gereğince yaz öğretiminde yeni ders alamazlar. Alan 

öğrencilerin olması halinde ise notları otomasyon sistemine işlenmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. 

6) Öğrenciler Güz ve Bahar yarıyılında bütünleme sınav haklarını kullandıkları ve başarısız oldukları 

dersleri de yaz öğretiminde alabilirler  

7) Öğrenciler daha önce aldıkları başarılı dersleri yaz öğretiminde tekrar alabileceklerdir. Bu durumda 

alınan son not geçerli olacaktır. 

 


