
1. 2021-2022 Yaz okulunda okulumuzda açılan dersler ile Üniversitemizin diğer birimlerinde açılan 
ve programlarımızdaki derslere eşdeğer yapılarak öğrencilerimizin alabileceği dersler ayrı tablolar 
halinde aşağıdaki bağlantılarda yer alan tablolarda belirtilmiştir. 
1.1. Okulumuzda açılan yaz okulu dersleri ve Ders programı 
1.2. Üniversitemizin başka birimlerinde açılan ve okulumuzdaki dersler eşdeğer olan yaz okulu 

dersleri 
2. Yaz okulu akademik takvimi ve ders almalarla ilgili SSS ve Yaz Okulu Yönergesi için ilgili 

bağlantılara tıklayınız. 
3. Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları tarih aralığı ile Yaz okulu akademik 

takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışması 
durumunda Yaz Okulundan ders alamazlar. (Yaz okulu yönergesi Madde 8/5). (Uzaktan eğitim 
yoluyla verilen derslerden yaz okulunda ders almak isteyen öğrencilere sadece 1 ders almalarına 
müsaade edilecektir.) 

4. Okulumuzda veya üniversitemizin herhangi bir biriminde açılmayan dersleri başka bir 
üniversiteden alabilmek için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
4.1. Başka bir üniversiteden ders alabilmek için öncelikle ders almak istediğiniz üniversitenin 

okula kaydolduğunuz yıl itibariyle sizin okuduğunuz programda taban puanının okulumuz 
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir (Yaz okulu yönergesi Madde 11/1). 

4.2. Öğrenci başka bir üniversitenin öncelikle kendi programına eşdeğer bir programından ders 
alma talebinde bulunmalıdır, ancak eşdeğer bir program olma zorunluluğu yoktur. 

4.3. Başka üniversitedeki dersin içeriği ile okuduğu programdaki dersin 14 haftalık içeriğinin en az 
8 haftalık uygunluğu şarttır (Yaz okulu yönergesi Madde 11/4). 

4.4. Öğrenci başka bir üniversiteden ders almak istediğinde hangi üniversitenin, hangi 
MYO/YO/Fakültesinden hangi dersi kendi öğretim planındaki hangi derse karşılık almak 
istediğine dair dilekçesini karşı üniversitenin yaz okulu ders alma işleminin bitiminden en geç 
3 gün önce evrak kayıt birimimize vermesi veya smyo@karabuk.edu.tr e-posta adresine 
göndermesi gerekmektedir. E-posta ile başvuruda bulunan adayların başvurularının ulaşıp 
ulaşmadığını 0370 418 83 18 numaralı telefondan teyit etmeleri gerekmektedir. Dilekçede 
karşı üniversitenin ders içeriği veya içeriğin yer aldığı web sayfası linkinin bulunması 
şarttır. 

4.5. Okulumuz onayı olmadan başka üniversitelerden yapılan ders almalar geçersizdir. Bu 
durumda başka üniversiteden yaz okulu sonrası gönderilecek transkript öğrencinin 
okulumuzdaki herhangi bir dersine eşdeğer sayılmaz. 

4.6. Kurallara uygun bir şekilde başka üniversiteden alınacak yaz okulu dersinin transkripti 
ıslak/elektronik imzalı olarak üniversite tarafından okulumuza gönderilebileceği gibi öğrenci 
tarafından da bir dilekçe ile evrak kayıt birimimize teslim edilebilir. 

5. Okulumuz/Üniversitemiz veya başka bir üniversiteden yaz okulunda ders alan öğrenciler tek ders 
durumuna düşmeleri halinde 13-14 Eylül 2022 tarihlerinde tek ders başvurusu yaparak 19 Eylül 
2022 tarihindeki tek ders sınavına girebilirler. Yaz okulunda hiç ders almayan öğrenciler bu tarihte 
yapılacak tek ders sınavına GİREMEZLER. 
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