
YAZ OKULU ÖĞRENCİ KILAVUZU  

1) Yaz okulunda alınmak istenen ders/dersler öğrenci tarafından belirlenir.  

2) Ardından öğrenci bu dersleri hangi üniversitenin yaz okulundan almak istediğini belirler. 

Bunun için yaz okulunda ders açan üniversitelerin kendi sayfalarında bulunan ilanları takip 

eder. 

3) Dersleri ve üniversiteyi belirleyen öğrencinin sonraki adımı “başka üniversitenin yaz 

okulundan ders alma formu” nu doldurup imzalayarak danışmanına teslim etmektir 

(https://iibf.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/bilgi-sistemleri/haberler-tr/3338-yaz-okulu-

bilgilendirme-toplantisi). Bunun için gerekli olan formu linkten elde eldebilirsiniz. Formu 

doldururken ihtiyaç duyacağınız; kredi, AKTS, ders içeriği gibi (bağlı olduğunuz bölümün) 

müfredat bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Öğrenci tamamladığı dilekçeyi ve 

dilekçede istenen ekleri danışmanına elden teslim edebileceği gibi mail yolu ile de ulaştırabilir. 

Ders içeriği: https://iibf.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik/ders-

icerikleri 

Kredi/AKTS: https://iibf.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik/ders-

mufredati. 

4) Danışman öğrencinin doldurduğu formu inceler uygun görürse onay verir. Onay verip 

vermediğini öğrenciye bildirir.  

5) Formun danışman tarafından uygun görülmesi ile artık formda belirtilen üniversiteden 

belirtilen derslerin alınabilmesi için bağlı bulunduğunuz üniversiteden izin çıkmıştır. Böylece 

öğrenci yaz okuluna kaydını yaptırabilir. 

6) Farklı iki üniversiteden yaz okulu dersi alınabilir. Her üniversite için farklı bir yaz okulu 

dilekçesi verilir. 

7) Yaz okulunda karşı üniversite belirtilen dersi açmadı ise yaz okulu ders değişikliği dilekçesi 

verilerek ders değişikliği sağlanabilir. 

8) Uzaktan (online /çevrimiçi) ders alınabilir. Yaz okulu derslerinin uzaktan yapılması sorun 

teşkil etmemektedir. Fakat Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin açık ve uzaktan 
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eğitim fakültesinin yaz okullarından ders alınamamaktadır. Yaz okulundan ders almak için 

örgün eğitim veren bir üniversite tercih edilmelidir. 

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

verildiği üniversiteden ders alabilir. 

10) Dersin isminin aynı veya benzer olması ya da içeriğinin %80 oranında uyuşması gerekir. 

11) Almak istenen ders isim ve/veya içeriğin uyuşması koşuluyla farklı bölümlerden yaz okulu 

dersi alınabilir (Sadece UTL bölümünden ders alınabilir şeklinde bir sınırlama yoktur). 

12) En fazla 20 AKTS veya 12 kredi ders alınabilir. 

13) En fazla bir üst sınıftan ders alınabilir. 

14) Yaz okulunda alınmak istenen dersin kredisi bağlı bulunduğunuz üniversitenin kredisinden 

yüksek veya bağlı bulunduğunuz üniversitenin kredisine eşit olması gerekir. 

15) Yaz okulunda alınmak istenen seçmeli ders bulunamazsa bu dersin yerine Kastamonu 

Üniversitesi UTL bölümü müfredatında bulunan (ilgili yılda ilgili dönemde) başka bir seçmeli 

ders alınabilir. 

 


