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Kırıkkale Üniversitesi Dışındaki Üniversitelerin Yaz Okulu Programlarından Ders Alma Esasları 

1-Üniversitemiz öğrencilerinden genel akademik ortalaması 2,5 ve daha yüksek olanlar başka bir 

yükseköğretim kurumundan yaz okulu kapsamında ders alabilirler.  

 

2-Özel yetenek sınavıyla veya sınavsız olarak öğrenci kabul eden programların öğrencileri hariç 

olmak üzere öğrenci ancak Kırıkkale Üniversitesine yerleştiği yılda kayıtlı olduğu programın taban 

puanına eşit veya daha yüksek puanlı programın bulunduğu bir üniversitede açılan yaz okulundan 

ders alabilir. Taban puan karşılaştırmasında ek yerleştirme taban puanlarıyla, vakıf 

üniversitelerinin burslu programlarının taban puanları dikkate alınmaz. Programların birinci ve 

ikinci öğretimi mevcutsa her bir öğretimin kendi taban puanı esas alınır. 

 

3-Özel yetenek sınavıyla veya sınavsız olarak öğrenci kabul eden programların öğrencilerinin yaz 

okulundan ders alabilecekleri üniversiteler ilgili birim kurullarının önerisi ile senato tarafından 

belirlenir. 

 

4-Yatay ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler de yaz okulu programları için başvurabilirler. 

Bu öğrencilerin gidebilecekleri yaz okullarının belirlenmesinde; transkript notuyla yatay geçiş 

yapan öğrenciler için kayıt oldukları programın taban puanı, DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS 

puanı dikkate alınır. 

 

5-Yaz okulu programlarından, Kırıkkale Üniversitesindeki tüm öğrenim hayatı süresinde toplam 

olarak en çok; önlisans öğrencileri 2 ders veya 8 AKTS, lisans öğrencileri 3 ders veya 16 AKTS ders 

alabilir. 

 

6-Öğrenci ancak asli kayıtlı olduğu diploma programında daha önce alıp başarısız olduğu (üst 

dönem dahil) dersleri yaz okulu programlarından alabilir. Yaz okulu programından alınan dersin 

kredisi (AKTS), eşdeğer tutulacağı dersin kredisine (AKTS) eşit veya fazla olmalıdır. 

 

7-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. 

 

8-Öğrencilerin bölüm başkanlığına müracaatları, bölüm başkanlığının görüşü ile sunulduğu ilgili 

birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz 

okulundan ders alınamaz. 

 

9-Öğrencinin yaz okulu programından aldığı dersten başarılı sayılabilmesi için dersin başarı 

notunun, harf olarak en az CC, 4’lük not sistemine göre en az 2.0 olması gerekir. Şartlı geçer notlar 

kabul edilmez. Öğrencinin yaz okulundan aldığı dersin 100’lük sistemdeki notu öğrenci otomasyon 

sistemine işlenir. Bu notun tek bir değer olmayıp bir aralığa karşılık gelmesi halinde not aralığının 

aritmetik ortalaması hesaplanıp tam sayı olarak (kesirli sayı bir üst tam sayıya çevrilir) sisteme 

kaydedilir. 

 

10-Yaz okulu programından alınıp başarılı olunan derslerin notları, senatoca kabul edilen 

dönüştürme cetveline göre dönüştürülerek, bölümce hazırlanacak ders muafiyet raporu aracılığıyla 

öğrenci otomasyon sistemine işlenir. Öğrenci transkriptine işlenen bu notlar genel not ortalamasına 

dahil edilir ancak derslerin ait olduğu dönemlerin not ortalaması hesabına katılmaz. 

 

11-Bütünleme sınavlarından sonra 1 den fazla dersi kalan son sınıf öğrencileri yaz okulu 

programlarından ders/ler alıp mezuniyet için gerekli ders sayısını 1’e indirmeleri halinde 

akademik takvimde belirlenen tarihte kendileri için yapılacak tek ders sınavına girebilirler. 


