
Sevgili Öğrenciler, 
 
Yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilerin, bu maddeleri dikkatlice okumaları 
kendi faydalarına olacaktır. 
 
1. Öncelikle yaz okulunda istediğiniz dersi alabilirsiniz, dersi alıp kalmış olmak ya da 
hiç almamış olmak, ya da dersin bir ön koşulunun olması yaz okulunda sorun olmaz. 
Dersi alacağınız üniversite size o dersi veriyorsa alabilirsiniz.  
 
2. İstediğiniz kadar derse kaydolabilir, parasını ödeyebilir, silebilir, kayıt olup 
gitmeyebilir ya da aklınıza ne geliyorsa yapabilirsiniz. Bu sizinle yaz okulu için dersine 
kayıt olduğunuz üniversite arasındadır ve bize bilgi vermenize ve bu konuda soru 
sormanıza gerek yoktur. 
 
3. İstediğiniz dersi alabilirsiniz elbette, ama her aldığınız ders bizdeki derslere 
eşdeğer olmayabilir/sayılmayabilir ve bu nedenle EŞDEĞERLİK yapılmayabilir. 
Yaz okulu konusunda bizim bölüm sadece DERS EŞDEĞERLİĞİ yaptırmak istediğiniz 
zaman devreye girer ve söz sahibidir. 
 
ADÜ Mühendislik fakültesinde eğitim dili %100 ingilizce oldugu için bu konuda fakülte 
olarak özel bir uygulama yapıyoruz. %100 ingilizce eğitim veren bir üniversiteden ders 
alabilirsiniz (ders %100 ingilizce olacak elbette). Eğer dersi türkçe eğitim veren bir 
üniversiteden almak isterseniz, o zaman o üniversitenin ders alacağınız 
bölümünün en son YKS deki taban puanının, bizim bölüm taban puanının 
üstünde olması gerekiyor.  (Eğitim dili İngilizce görünmesine rağmen, ders türkçe 
olarak veriliyorsa, bu durumda yukarıdaki taban puan şartına bakılacaktır) 
  
Sadece yukarıda sayılan şartları sağlayan üniversitelerden alınacak dersler için 
EŞDEĞERLİK talepleri dikkate alınır. Bu şartı sağlaması durumunda dersin içeriği 
incelenecektir.  
 
Almak istediğiniz bir dersi, bizim bölümdeki bir ders yerine saydırmak 
(intibak/eşdeğerlik yaptırmak) isterseniz, o durumda o dersi almadan 
önce UYGUNLUK almanız faydalı olacaktır. Aksi taktirde, UYGUNLUK almadan 
gidip aldıgınız bir dersi biz incelemeler sonunda burada eşdeğer saymayabiliriz. 
Bu durumda bizdeki benzer dersi de zamanı gelince almanız gerekecektir. 
 
4. UYGUNLUK almak için o dersi bizim bölümde veren öğretim üyesine, 
alacağınız karşı üniversitedeki dersin  ders içerik formunu ulaştırmalı ve bizdeki 
“…....” dersi yerine uygun mudur? diye sormanız gerekir.  
 
Normalde bu işler için bir formumuz var dekanlık ana sayfasında, bunu dersin sorumlu 
öğretim üyelerine (her ders için) imzalatmanız ve en son bölüm başkanına 
imzalatmanız gerekir. Ama salgın hastalık sebebi ile öğrenciler dersi veren hocalardan 
bunu e-posta ile de sorabilirler. Gelen cevapları saklamanız ve bir karışıklık olması 
durumunda gösterebilmeniz gerekecektir elbette. 
 
5. UYGUNLUK veren hoca dersin içeriğini inceleyecektir. İki dersin içerik olarak 
ve ayrıca AKTS (veya yerel kredi) olarak  da en az  2/3 oranında örtüşmesi 
gerekir. Aksi halde eşdeğerlik yapılmayacaktır. 



 
6. Normal şartlarda birden fazla okuldan yaz okulu kapsamında ders almaya izin 
verilmemektedir (ancak okul tarihlerinde çakışma olmazsa izin verilebilir).  
 
ANCAK ŞU ANDA BİRÇOK ÜNİVERSİTE YAZ OKULUNU ONLİNE VERECEĞİ İÇİN 
FARKLI ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALMANIZA İZİN 
VERİLMEKTEDİR. 
 
7. Son olarak bir öğrenci, öğrenciliği boyunca en fazla toplam 25 AKTS 
dersini yaz okulunda alabilir. Örneğin geçen yaz 10 AKTS lik yaz okulu dersi 
aldıysanız, bu yaz döneminde en fazla 15 AKTS yaz okulu dersi alabilirsiniz. 
 
8. Kendi haklarınızı öğrenmek için mutlaka aşağıdaki yönetmelikleri inceleyiniz; 
 
 
mutlu ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmenizi dileriz. 
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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/20201109103654-
ANSLISANSYONETMELIGI-000087068597350912930502.pdf 

 
 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/11-%20YAZ%20OKULU%20EGITIM-
OGRETIM%20YONETMELIGI.pdf 
 
 
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİK VE İNTİBAK ESASLARI 
https://idari.adu.edu.tr/db/ogrenciisleri/webfolders/topics/Adnan%20Menderes%20%C3%9Cniversit
esi%20Ders%20E%C5%9Fde%C4%9Ferlilik%20ve%20%C4%B0ntibak%20Esaslar%C4%B1.pdf?id=26ZN
85EZEA1PQ5YOB21O 
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