
Değerli öğrenciler 

Bildiğiniz gibi bölümümüzde yaz okulu açılmamaktadır. Ancak ilgili 

yönetmeliğe göre gerekli şartları sağladığınız takdirde diğer üniversitelerin 

açmış olduğu yaz okullarından yararlanabilirsiniz.  

Konuyla ilgilenen öğrenciler aşağıdaki adımları takip edeceklerdir. 

1. Yaz okulundan yararlanabilmek için gerekli şartların olduğu “Yaz okulu 

yönetmeliğini” dikkatlice okuyunuz. Bölüm sayfasında yer almaktadır. 

2. Öncelikle diğer üniversitelerde yaz okulu açan Coğrafya bölümlerini ve 

açılan dersleri tespit edeceksiniz. Derslerin kredi, ACTS ve ders içeriği 

bilgilerini alacaksınız. 

3. Bir dilekçe (bölüm sayfasında yer almaktadır)  ve ekleri ile birlikte bölüm 

sekreteri Nurullah KILINÇ’a teslim edeceksiniz.  

4. Başvuru evraklarınız bölümdeki ilgili öğretim üyeleri tarafından 

incelenecektir. Burada ders içeriğinin yaklaşık olarak %70’in üzerinde 

uyumlu/yeterli olma durumu gözden geçirilecektir. Eğer şartlar 

sağlanıyorsa bölüm onayı ile diğer üniversitelerden ders alabilirsiniz.  

5. Öğrencilerimiz hangi üniversitelere başvuru yapacaksa o üniversitenin 

yaz okulu akademik takvimini dikkate almaları gerekmektedir. Bölüm 

onay belgesi ile ilgili üniversiteye başvuru yapacaklardır. Herhangi bir 

hak kaybı yaşanmaması adına bu konuda hassasiyet göstermeniz 

gerekmektedir.  

Aşağıdaki açıklamayı dikkatlice okuyunuz 

İlgili yönergede; Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından 

Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar 

➢ Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi 

için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban 

puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki 

merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması 

gerekir. 



➢ Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda 

öğrenim gören öğrenciler, ilgili birim kararı ile uygun görülen farklı 

programlardan ders alabilirler. 

➢ Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal 

eğitim öğretim süresince her yıl en fazla 3 (üç) ders alabilir. 

➢ Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders almak isteyen 

öğrenci; Yaz Okulundan açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve 

yerel kredi bilgilerini gösteren belgeler ile yazılı olarak bölüm 

başkanlığına müracaat eder, yerel ve AKTS kredileri eşitliği şartı 

aranmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek (ders içeriği 

yaklaşık olarak %70’ in üzerinde uyumlu/yeterli ise eşdeğer kabul 

edilir) bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim 

kurumlarının Yaz Okulundan ders alabilir. 

➢ Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun 

bir dersi, diğer bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almakta 

olan bir öğrencinin üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tek 

ders sınavına girmesine bir engel yoktur. 

➢ Yaz Okulu sonunda, öğrenci almış olduğu ders veya derslere ait onaylı 

not döküm belgesini dilekçesiyle birlikte Bölüm Başkanlığına sunar; not 

dökümündeki notlar Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Karabük Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek, ilgili 

akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikle öğrencinin not 

kartına işlenmek üzere, Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi 

Başkanlığı’na gönderilir. 

➢ Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almış 

olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Karabük Üniversitesi 

Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /Karabük 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 

belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir. 

 



 


