
YAZ OKULU 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

Soru 1 - Yaz Okulu süreci neye göre yürütülür? 

Cevap 1 - Yaz Okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar 
Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür. 

 

Soru 2 - Yaz Okulu’nun süresi ne kadardır? 

Cevap 2 - Yaz Okulunun süresi, sınavlar dâhil olmak üzere 35 (otuz beş) iş gününden az olamaz ve gerekli hallerde 
hafta sonunda yapılan ders ve sınavlar da bu süreye dahil edilir. 

 

Soru 3 - Yaz Okulu ücretleri neye göre belirlenir?  

Cevap 3 - Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 
belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

 

Soru 4 - Açılmayan derslere ücret yatıran öğrenciler bu ücretleri geri alabilir mi? 

Cevap 4 - Açılmayan derslere ücret yatıran öğrenciler Öğrenci işleri Daire Başkanlığına yazılı müracaatta bulunarak bu 
ücretlerin iadesini talep edebilirler. Açılan derslere yatırılan ücretler ise kesinlikle geri ödenmez. 

 

Soru 5 - Yaz Okulu’nda açılacak olan dersler nasıl ve ne zaman belirlenir? 

Cevap 5 - Yaz Okulunda açılacak dersler her yıl; fakülteler ile yüksekokullarda ilgili bölüm kurulunun, meslek 
yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının, enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, birim 
kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç Mayıs ayının ikinci haftası belirlenir. 

 

Soru 6 - Yaz Okulu’nda bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin o dersi alması gerekmektedir?  

Cevap 6 - Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, 
lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu 
olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz. Yaz Okulunda bir ders, kaydolan öğrenci sayısının yetersiz olması halinde 
açılmaz. Açılmayan derslere kaydolan öğrencilerle ilgili düzenlemeler ilgili birim kurulunca yapılır. Öğrenci sayısının 
40’dan az olması durumunda ders gruplara bölünmez, gruplardaki öğrenci sayısı 20’den az olamaz.  

 

Soru 7 - Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna ertelenebilir mi?  

Cevap 7 - Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna ertelenemez.  

 

Soru 8 - Yaz Okulu’nda öğrenciler en fazla ne kadar ders alabilirler? 

Cevap 8 - Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, toplam 30 (otuz) AKTS değerinde ders alabilirler. 

  

Soru 9 - Öğrenciler hangi dersleri almak için Yaz Okuluna kaydolabilirler? 

Cevap 9 - Öğrenciler, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce 
alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilirler. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 3,00 
ve üzerinde olan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilirler. Yaz Okulunda 
açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz. 

 



Soru 10 - Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, hangi koşullarda Yaz Okulu’ndan ders alabilirler?  

Cevap 10 - Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile Yaz Okulu akademik 
takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla Yaz 
Okulundan ders alabilirler.  

 

Soru 11 - Hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulu’ndan ders alabilirler mi? 

Cevap 11 - Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı Üniversitemiz öğrencileri, sadece Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 
açılan Yaz Okulu’ndan ders alabilirler.  

 

Soru 12 - Yaz Okulu’nda öğrencinin kaydolmak istediği ders kendi biriminde açılmadığı takdirde öğrenci bu dersi 
nasıl alabilir? 

Cevap 12 - Yaz Okulu’nda öğrencinin kaydolmak istediği ders kendi biriminde açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, 
Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi 
ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul 
edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun da kabul etmesi gerekmekte olup, bu dersler birim web sayfasında 
ilan edilir. 

 

Soru 13 - Yaz Okulu’nda öğrencinin kaydolmak istediği ders Üniversitemizde açılmadığı takdirde öğrenci bu dersi 
nasıl alabilir? 

Cevap 13 - Yaz Okulu’nda öğrencinin kaydolmak istediği ders Üniversitemizde açılmadığı takdirde, öğrenci Karabük 
Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 11. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir üniversitenin Yaz 
Okulu’ndan ilgili dersleri alabilir. 

 

Soru 14 - İlişiği kesilen öğrenciler Yaz Okulu’ndan ders alabilirler mi? 

Cevap 14 - Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenciler, Yaz Okulu’ndan ders alamazlar ve ilişik kesme 
işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir. 

 

Soru 15 - Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler Üniversitemiz Yaz Okulu’ndan ders 
alabilirler mi? 

Cevap 15 -  Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de Üniversitemiz Yaz Okulu’nda açılan 
dersleri alabilirler. 
 

Soru 16 - Yaz Okulu’nda derslere devam zorunluluğu var mıdır? 

Cevap 16 - Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, 
o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

Soru 17 - Yaz Okulu’nda sınavlar ne şekilde yapılır? 

Cevap 17 - Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve 
yarıyıl sonu sınavına sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya yarıyıl sınavına giremeyen öğrencilere 
mazeret sınavı açılmaz. Yaz Okuluna kaydolan ve Yaz Okulu sonunda mezuniyeti için, devam şartını yerine getirmiş 
olduğu tek dersten sorumluluğu kalan ön lisans ve lisans öğrencileri, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders 
sınavına girme hakkı kazanır. 
 

Soru 18 - Yaz Okulu sonunda mezuniyet hakkı kazan öğrencilerin mezuniyet belgeleri nasıl düzenlenir?  

Cevap 18 - Yaz Okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili eğitim öğretim 
yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ve çıkış belgeleri buna göre düzenlenir. 


