
YAZ OKULU KOMİSYONU TARAFINDAN BELİRLENEN 

KURALLAR 

 

1. Öğrenciler, almak istedikleri dersi istedikleri takdirde kendi üniversitesinde 

açılsa bile, o dersi başka bir üniversiteden alabilirler. Bu duruma başka 

üniversitelerin diğer fakülteleri de dahildir. 

2. Öğrenciler istedikleri takdirde, aynı yaz dönemi içerisinde ikiden fazla 

üniversitede aynı anda yaz okulu yapamazlar. 

3. Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları Üniversitemizin kredili 

sistemdeki harf notuna çevrilerek öğrencinin transkriptine işlenir. Not 

Dönüştürme görevini Yaz Okulu Komisyonu yürütür. 

4. Öğrenciler kendi üniversitelerinde yaz okulu yapmak istemeleri hâlinde, bir 

yaz okulu dönemi için en fazla on iki kredi alabilirler. Başka üniversitelerde yaz 

okulu yapmak istemeleri durumunda ise bir yaz okulu dönemi için en fazla on 

kredi alabilirler.  

5. Aynı anda hem kendi üniversitesinde hem de başka üniversitede yaz okulu 

yapmaları hâlinde bir yaz okulu dönemi için en fazla on iki kredi alabilirler. Aynı 

anda iki farklı başka üniversitede yaz okulu yapmaları hâlinde ise bir yaz okulu 

dönemi için en fazla on kredi alabilirler. 

6. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulunda 

en fazla yirmi dört kredilik ders alabilirler (Not: Bu maddenin kontrolü 

öğrencilerden istenen detaylı transkript incelenerek yapılacaktır). Aksi bir durum 

oluşması halinde sorumluluk öğrenciye aittir. 

7. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not 

ortalaması şartı aranmaz. 

8. Yaz Okulu dönemlerinde başka üniversitelerde alınması planlanan derslerin 

kredisi Bozok Üniversitesi Fakültelerinin ilgili Bölümlerindeki ders eğitim-

öğretim planında görülen derslerin kredisine ya eşit ya da fazla olması 

gerekmektedir. 



9. Başka üniversitede tek dönemde verilen ders türü öğrencinin kendi 

üniversitesinde iki ayrı dönemde veriliyorsa (örneğin; başka üniversitede ısı 

transferi, kendi üniversitesinde ısı transferi-1, ısı transferi-2); başka üniversiteden 

bu dersleri alan öğrenciler, Bozok Üniversitesi’nde farklı dönemlerde 1 ve 2 diye 

ayrılan dersin ilk kısmına saydırabileceklerdir (örneğin; başka üniversitede 

mukavemet, kendi üniversitesinde mukavemet-1). 

10. Başka üniversitelerden alınan teknik seçmeli dersler, içeriği ve kredi 

uygunluğu göz önünde bulundurmak suretiyle, öğrencinin tabi olduğu eğitim-

öğretim planındaki teknik seçmeli ders havuzunda yer alması kaydıyla alınabilir. 

11. Başka üniversitelerde farklı ders kodu ve isim altında açılan derslerin, içeriği 

ve kredi uygunluğu göz önünde bulundurmak suretiyle, kendi üniversitesinde bir 

başka ders kodu ve ismi altında açılan ders yerine saydırılabilir (Örnek: Başka 

üniversitede MIM309 Enerji Yönetimi ve Muhasebesi, kendi üniversitesinde 

MM398 Enerji Yönetimi ve Ekonomisi). 

12. Yaz okulunda öncelikle alınıp başarısız olunan dersler alınmak zorundadır. 

Eğer geçmiş dönemlerden hiç alınmayan dersler olursa, yaz okulunda dönem 

öncelikleri göz önünde bulundurularak bu dersler alınmalıdır. 

13.  İntibak programı öğrencileri yaz okulundan yararlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


