
YAZ OKULU 

1- Yaz okulu ne zaman açılacak, kayıtları ne zaman başlayacak? 

Yaz okulu ile ilgili tarihlere https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/ogrenci-

isleri/akademik-takvim linkinde yer alan akademik takvimden ulaşabilirsiniz. 

 

2- Kayıt sildiren öğrenciler yaz okulunda ders alabilir mi? 

Şahısların yaz okulunda ders alabilmeleri için bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması 

gerekir. 

 

3- Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim? 

Yaz okulundan faydalanmayı talep eden öğrenci; 
a) Daha önce güz ve bahar yarıyıllarında alıp başarısız olduğu dersleri, 
b) Güz ve bahar yarıyılında açıldığı halde almadığı veya alamadığı ön koşulunu başarmış olduğu 
dersleri, 
c) Kayıtlı bulunduğu sınıfın en çok bir üst sınıfından ders alabilir. 
 

4- Yaz okulundan kaç ders alabilirim? 

Yaz okulunda 20 AKTS’yi aşmamak üzere en fazla 4 ders alınabilir. 

 

5- Yaz okulunda açılacak dersleri nasıl öğrenebilirim? 

Açılacak dersler yaz okulu başlamadan 1 ay önce Üniversitemiz web sayfasında 

yayımlanmaktadır. 

 

6- Yaz okulunda hazırlık sınıfı açılı mı? 

Yaz okulunda hazırlık sınıfları açılmaz. 

 

7- Kayıtlı olduğum Fakülte/Yüksekokulda yaz okulunda ders açılmıyor. Üniversite içerisinde 

farklı bir akademik birimden ders alabilir miyim? 

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu 
dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bunun için diğer 
fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili 
akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. 
  

8- Kastamonu Üniversitesi öğrencisiyim yaz okulunda başka bir üniversiteden ders alabilir 

miyim? 

Öğrenci, ilgili yılda kayıtlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programın 

verildiği üniversiteden ders alabilir. Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, 

kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi 

fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı 

üniversiteden ders almak mümkün hale gelir. 

 

9- Fark bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciyim. Üniversitenizde yaz okulunda ders 

almak istiyorum. Yapmam gereken işlemler nelerdir? 

Yaz okulunda ders almak istediğiniz akademik birime dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli 

olacaktır. 

 

10- Yaz okulunda devam zorunluluğu var mıdır? 

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz okulunda 

aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam şartını sağlamayan öğrenci yaz okulu sonu 

sınavına giremez. 
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11- Yaz okulunda geçme notu nedir? 

Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. 

 

12- Yaz okulunda ders seçimi sonucun açılmayan dersin iadesi öğrenciye yapılır mı? 

Sadece açılmayan ders için iade işlemi yapılır. 

 

13- Yaz okulu ile ilgili sorular için nereye başvurabilirim? 

Yaz okulu ile ilgili her türlü soru için ilgili akademik birime başvurabilirsiniz. 


