
ÜNĠVERSĠTEMĠZDEN VE/VEYA BAġKA BĠR ÜNĠVERSĠTEDEN YAZ OKULUNDA 
DERS ALACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE 

 
Üniversitemizden Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrenciler 

Öğrenciler; yaz okulunda istekleri halinde ve öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri 
almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 12 krediyi geçmemek üzere (Üniversitemizden) en çok 
dört ders alabilir. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. 

BaĢka Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrenciler 

Öğrenciler; bir dönemde en fazla 10 kredi sınırını aşmamak koşuluyla, devlet üniversitelerinin 
yaz okullarında veya yaz dönemlerinde açılan dersleri de alabilirler. Öğrenciler, birden fazla 
Üniversiteden toplam 10 krediyi aşmamak koşuluyla ders alabilirler.  

Hem Üniversitemizden hem de BaĢka Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrenciler 

Hem Üniversitemiz hem de diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrenciler 12 krediye 
kadar ders alabilirler. Lisans öğrencileri; öğrenim süresi boyunca, başka üniversitelerin yaz 
okulundan en fazla 24 kredilik ders alabilir. 

 Öğrenciler yaz okulu başvuru dilekçesini (formunu), alacakları derslerin içeriklerini ve detaylı 
transkriptlerini yaz okulu için açılan Google Classroom’da ilgili kısma yükleme yaparak, onay 
almak zorundadır. Aksi halde yaptıkları yaz okulu geçersiz sayılacaktır. 

 Üniversitemiz yaz okulunda yapılacak vize ve final sınavları ile diğer üniversitelerin yaz 
okulunda yapılacak vize ve final sınav (online ya da yüz yüze) tarihlerinin çakışmasından 
öğrenci sorumludur. 

 

 



DanıĢman ve sınıf bilgileri 

SINIFLAR  DANIġMANLAR GOOGLE CLASSROOM SINIF KODU 

ARŞ. GÖR. BEHLÜL FURKAN ÖZEL 

1.SINIF NORMAL ÖĞRETİM qqray5c 

1.SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM ymzd5vx 

2.SINIF NORMAL ÖĞRETİM yuvepra 

2.SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM dya22ql 

ARŞ. GÖR. FURKAN IŞIK 

3. SINIF NORMAL ÖĞRETİM dgqczev 

3. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM q37n4cd 

ARŞ. GÖR. SADİ CANTÜRK 

4. SINIF NORMAL ÖĞRETİM xlvs5jj 

4. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM mxi5ubc 

ARŞ. GÖR. FERHAT ŞAHİNKAYA 

4. SINIF ÜZERİ NORMAL ÖĞRETİM cgelhhu 

4. SINIF ÜZERİ İKİNCİ ÖĞRETİM p253dq2 

 
Yaz okulu işlemlerini yürütmek için Google Classroom ortamında  yukarıda Tablo’da bilgileri verilen sınıflar açılmıştır. 
Öğrenciler gerekli evrakları Google Classroom üzerinden yükleme yapabileceklerdir.  

Sınıfınıza yukarıdaki Tablo’da verilen kodu veya Üniversitemiz kurumsal öğrenci e-posta adreslerinize 
(1600xxxxxxx@ogr.bozok.edu.tr) gelen daveti olumlu yanıtlayarak kaydolabilirsiniz. Yaz okulu yapmayacak öğrenciler, 
davete karşılık vermeyebilir. Fakat Yaz okulu yapacak öğrenciler, gerekli işlemlerini ancak daveti kabul edip sınıfa 

kaydolduktan sonra yapabileceklerdir. 

mailto:1600xxxxxxx@ogr.bozok.edu.tr

