
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 

1. Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2.50 olan öğrenci, Kırıkkale Üniversitesine 

yerleştiği yılda kayıtlı olduğu programın taban puanına eşit veya daha yüksek puanlı 

programın bulunduğu bir üniversitede açılan yaz okulundan ders alabilir. Dönemsel 

olarak mezun olabilecek öğrencilerde ise GNO’su en az 2.00 olma şartı aranır. 

- Birden fazla yüksek öğretim kurumuna yaz okulu başvurusu yapılamaz. Fakat bir 

üniversite içindeki farklı bölümlere aynı anda başvuru yapılabilir. 

- Bir öğrencinin kayıtlı olduğu program normal öğretim ise, öğrenci başvurduğu 

üniversitenin yerleştiği yıldaki normal öğretim puanını esas alır. İkinci öğretim 

öğrencileri de başvurduğu üniversitenin yerleştiği yıldaki ikinci öğretim puanını 

esas alırlar. 

2. Lisans tamamlama, yatay geçiş ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler ile 

uluslararası öğrenci statüsünde yerleşen öğrenciler de Yaz Okulu Programları için 

başvurabilirler. Bu öğrencilerin gidebilecekleri yaz okullarının belirlenmesinde; lisans 

tamamlama ve yatay geçiş yapan öğrenciler için kayıtlı oldukları programın, kayıt 

yaptırdıkları yıldaki ilgili taban puanı, DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS, uluslararası 

statüdeki öğrenciler için ise YÖS puanı dikkate alınır. 

- DGS öğrencileri ve yatay geçiş yapan öğrenciler kayıtlı oldukları programın, kayıt 

yaptırdıkları yıldaki taban puanını esas alırlar. 

3. Yaz Okulu Programlarından, toplam olarak; ilgili programdan mezuniyet için gerekli 

olan AKTS miktarının en fazla yüzde 10’u kadar ders alınabilir. Ana dala ilave olarak, 

ikinci daldan; ÇAP öğrencileri 2 ders (en fazla 12 AKTS), Yan Dal Programı öğrencileri 

ise 1 ders (en fazla 6 AKTS) alabilirler. 

- Öğrencilerimiz, öğrenim hayatı boyunca farklı dönemlerde yaz okulu başvurusu 

yapabilir. Fakat yaz okulu ile muaf olmak istediği derslerin AKTS toplamı 24’ü 

geçemez. 

4. Öğrenci, kayıtlı olduğu diploma programından, sadece daha önce devam şartını 

yerine getirdiği ancak başarısız olduğu (üst dönem dâhil) dersleri yaz okulu 

programlarından alabilir. Ancak mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerde bu şart 

aranmaz. 

5. Yaz Okulu Programından alınan dersin ulusal ve AKTS kredileri, eşdeğer tutulacağı 

dersin ulusal ve AKTS kredilerine eşit veya fazla olmalıdır. 

- Alınmak istenen derslerin hem ulusal AKTS’leri hem de ulusal kredileri, öğrencinin 

kendi müfredatındaki dersinkine eşit ya da fazla olmalıdır. Söz gelimi 2015 girişli 

bir öğrenci, kendi Öğrenci Bilgi Sistemi’ne girdikten sonra müfredat durumunu 

açarak söz konusu dersin AKTS ve kredisine bakmalıdır. 

6. Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrenci; ders almak istediği Yaz Okulu Programının 

bulunduğu üniversiteyi, bölümü, Yaz Okulu Programına ait akademik takvimi, 

öğrenme çıktıları, ders içeriğiyle birlikte almak istediği dersi, dersin kredisini (ders 

saati ve AKTS olarak) açık olarak belirttiği elektronik dilekçesine transkriptini de 

ekleyerek, kayıtlı olduğu Başkanlığa müracaat eder. 



- Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci yukarıdaki şartları sağlaması halinde 

ders almak istediği yaz okulu programının bulunduğu üniversiteyi, bölümü, yaz 

okulu programına ait akademik takvimi, ders içerikleriyle birlikte almak istediği 

dersleri, derslerin kredilerini (ders saati ve AKTS olarak) açık olarak belirttiği 

dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına müracaat eder. 

- Başvuru https://kalite.kku.edu.tr/Idari/Sayfa/Index?Sayfa=Formlar internet 

adresinde yer alan KKÜ-FRM-059 YAZOKULU DİLEKÇE FORMU doldurularak kayıtlı 

olduğu bölüm sekreterliğine yapılır. Bölüm sekreterine yapılmayan başvurular 

dikkate alınmaz. Geçmiş yıllarda bazı öğrencilerimizin danışman hocalarına 

başvuru yaptıkları görülmüştür. Bilgi almak amacıyla danışmanlara gönderilen 

belgeler başvuru niteliği taşımaz. Bölüm sekreterliklerine gönderilen başvurular 

dikkate alınır. 

7. Dilekçeyi doldurduktan sonra çıktısını alarak üzerine imzanızı atınız. Ardından söz 

konusu dilekçeyi tarayarak PDF formatına dönüştürünüz. 

- Danışman onayı kısmı sonradan danışmanınız tarafından doldurulacaktır. 

- Dosyayı oluşturduktan sonra ismini «Dilekçe - Ad Soyad – Numara» olarak 

kaydediniz. 

8. Yaz okulundan almak istediğiniz derslerin içeriklerini ister o üniversitelere doğrudan 

başvurmak suretiyle onaylı ders içeriği alarak, isterseniz internet üzerinden söz 

konusu üniversitenin bilgi paketi aracılığı ile elde edebilirsiniz.  

- İnternet üzerinden aldığınız ders içeriklerinin linkleri e-postanın alt kısmında 

verilmesi gerekmektedir. 

- Ders içeriklerine ait dosyaları PDF formatına dönüştürerek ismini «Ders İçerikleri - 

Ad Soyad – Numara» şeklinde e-postaya eklemek üzere hazırlayınız. 

- Gönderdiğiniz ders içeriklerinde söz konusu derslerin AKTS’leri ve kredileri 

olmalıdır. 

9. Elektronik imzalı transkriptlerinizi Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminizden alabilirsiniz. 

- Transkripte ait dosyayı PDF formatına dönüştürerek, ismini ise «Transkript - Ad 

Soyad -Numara» şeklinde e-postaya eklemek üzere hazırlayınız. 

10. Yaz okulu programına ait akademik takvimi, yaz okuluna gideceğiniz ilgili 

üniversitenin web sitesinden alabilirsiniz. 

- Yaz okulu yapılacak üniversitenin ders dönemi, öğrenim gördüğünüz Kırıkkale 

Üniversitesi akademik takvimindeki ders dönemi ile çakışması durumunda, aynı 

anda iki öğretim kurumunda öğrenim görülemeyeceği gerekçesi ile başvurunuz 

reddedilecektir. Bu nedenle yaz okulu yaptığınız üniversitenin ders döneminin, 

üniversitemizde derslerin başladığı hafta ve sonrasına denk gelmemesine dikkat 

ediniz. 

- Akademik takvime ait dosyayı PDF formatına dönüştürerek, ismini ise «Akademik 

Takvim - Ad Soyad - Numara» şeklinde e-postaya eklemek üzere hazırlayınız. 

 



BAŞVURU SÜRECİ 

- Yaz okulu başvurunuzu yapmanız ile birlikte söz konusu başvurunuz ilgili komisyon 

tarafından, “Yaz Okulu Ders Alma Başvuru Değerlendirme Formu (FORMÖİD001)” 

doldurularak değerlendirilir. Bölüm Kurulunun talebi üzerine, Birim Yönetim 

Kurulunca karara bağlanır. Birim Yönetim Kurulunun olumlu kararı olmadan, Yaz 

Okulundan ders alınamaz. 

- Öğrenci yaz okulu yaptığı üniversitede aldığı dersleri tamamladıktan sonra, söz 

konusu derslerin bulunduğu notları gösteren belge yaz okulu yapılan üniversite 

tarafından üniversitemize gönderilmektedir. Belge gönderilmediği takdirde 

öğrencilerin notlarını gösteren belgeyi kendi bölüm sekreterliklerine teslim etmesi 

gerekmektedir 

- Öğrenciler tarafından gönderilen belgeler, ilgili bölümlerin Muafiyet ve İntibak 

Komisyonlarınca değerlendirilecektir. Bu noktada öğrencilerimizin yaz okulunda 

alıp, başarılı olduğu derslerin hangi şartlar altında muaf edileceğini bilmesi 

önemlidir. Söz gelimi bir öğrenci başka bir üniversitede yüzlük not olarak 50 almak 

suretiyle bir dersten geçmiş olabilir. Fakat üniversitemizde söz konusu dersin 

muafiyeti için başarı notu en az 60 olmalıdır. Bu nedenle öğrencilerimiz derslerin 

muafiyet koşul ve maddelerini dikkatlice okumalıdırlar.  

 


