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Soru: YAZ OKULU NEDİR, NASIL BAŞVURURUM? 

Yaz okulu, öğrencilerin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlar. Yaz 

Okulunun açılması ile ilgili maddeler Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ile düzenlenmiştir.  

Yaz Okulunun Amacı Nedir? 

Yaz Okulu, Üniversitede eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak, öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında 

başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir imkân sağlayarak derslerdeki yığılmaları 

önlemek, başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamak, öğrencilere düşük notla 

geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak amacıyla güz ve bahar dönemleri dışında yaz 

döneminde açılmaktadır.  

Yaz Okuluna Ne zaman Nasıl Başvurabilirim? 

Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitiş tarihleri, sınavlar ve yaz okuluyla 

ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür. 

Yaz Okulu başvuru süreci aşağıdaki şekilde ilerler: 

 Öğrencilerimiz, Fakültemiz web sayfasında ilan edilen duyuruda bulunan Ön Talep formunu 

kullanarak ön talep başvurusu yapar. 

 Yeterli ön talep toplanması halinde Yaz Okulu’nda açılacak dersler belirlenir. 

 Ön kayıt döneminde işlemler Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır ve ilgili derslere ön kayıt 

yapılır. 

 Ön kayıt aşamasından sonra derslere ait harç ödemeleri yapılır. 

 Harç ödemesini tamamlayan öğrencilerin danışmanları tarafından kesin kayıtları yapılır. 

Yaz Okulunda Hangi Dersler Açılır? Nasıl Kayıt Yapılır? 

Güz ve bahar dönemlerindeki zorunlu ve seçmeli dersler Yaz Okulu’nda öğrencilerimizin ön taleplerine 

göre açılır. Yaz okulunda açılması öngörülen Lisans ve Ön lisans dersleri öğrenci talepleri doğrultusunda 

Bölüm Başkanlığının teklifi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile açılır. 

Yaz okulunda açılan derslere kayıt işlemi, ön talep, ön kayıt ve kesin kayıt olarak 3 aşamalı olarak 

yapılır. Öğrenci; ön talep, ön kayıt ve kesin kayıt işlemi başvurularını akademik takvimde ilan edilen tarihlerde 

yapar. Ön talepler Fakültemiz Web Sayfasında bulunan Duyurular kısmındaki Yaz Okulu Formunu dijital 

ortamda doldurarak yapar. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. 

Ön Talep Formu için tıklayın. 

Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme, dersten çekilme veya bırakma işlemi 

yapılamaz. 

https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/sayfa/formlar/833
https://bozok.edu.tr/okul/iletisim-fakultesi/sayfa/formlar/833


Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, yaz okulundan ders alamaz. İlişik kesme 

işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir. 

Yaz Okulunda Hangi Dersleri Alabilirim? 

Yaz okulundan yararlanmak isteyen öğrenci; 

a) Öğrenim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkı elde edemediği dersleri, 

b) Devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri, 

c) CC altı harf notu aldığı şartlı başarılı dersleri, 

d) Alt yarıyıllara ait hiç almadıkları dersleri, 

e) GANO’su 2.80 ve üzeri olması durumunda danışmanının onay verdiği bir üst eğitim-öğretim yılı 

derslerini alabilir. 

Yaz Okulunda derslerin açılması için kayıtlı öğrenci sayısı şartı var mıdır? 

Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir. Bu 

sayı Fakültemiz web sayfasında karara bağlandığında ilan edilir. 

Yaz Okulu Ücretli mi? 

Yaz Okulu ücretlidir. Öğrenciler, ders ücretini kesin kayıt işlemi sırasında öder. Öğrencinin ödeyeceği 

ücret, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir.  

Yaz Okulu Ne Kadar Sürer?  

Yaz okulunun süresi, 6 haftadan az olmamak koşuluyla her yıl Senato tarafından belirlenir. Bu süreye 

yaz okulu ara sınavları dahil, yaz okulu dönem sonu (final) sınavları ise dahil değildir. Yaz okulunda geçen 

süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin(7 Yıl) hesabında dikkate alınmaz. Azami öğrenim süresini(7 Yıl) 

yaz okulunu izleyen güz yarıyılı başında dolduracak öğrenciler de yaz okulundan yararlanabilir. 

Ders saatleri ve AKTS Nasıl Belirlenir? 

Yaz okulunda açılan her bir dersin toplam ders saati ve AKTS kredisi, güz veya bahar yarıyıllarında 

yapılan aynı dersin toplam ders saati ve AKTS kredisi kadardır.  

Öğrenciler, her bir yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS, çift ana dal ve yan dal 

programlarına kayıtlı öğrenciler ise ana dalında aldığı derslerle birlikte en çok 30 AKTS kredilik ders 

alabilirler. 

Yaz Okulunda Açılmayan Dersler İçin Ne Yapmalıyım? Başka Üniversitelerin Yaz Okulundan 

Ders Alabilir miyim? 

Öğrenci, yaz okulunda kaydolmak istediği dersin, kayıtlı bulunduğu Fakültede açılmaması durumunda, 

Üniversitenin diğer Fakültelerinden ya da diğer Üniversitelerden ders alabilir. Bu durumda, alınacak dersin 

içerik, ders saati ve AKTS kredisi açısından eşdeğerliğinin, Fakültemiz, İlgili Bölümünün Yaz Okulu 

Komisyonları tarafınca kabul edilmesi gerekir. Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alan öğrencilerin 



azami AKTS kredisi toplamı belirlenirken, Fakültemiz ilgili bölümündeki derslerinin AKTS kredileri dikkate 

alınır. 

Başka Üniversitenin Yaz Okulunda Ders Aldım Ne Yapmam Gerekir? 

Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya 

derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte, akademik takvimde ilan edilen güz 

yarıyılı ders kayıt haftasından önce Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi’ne sunmak zorundadır. 

Harf notlarının öğrencinin transkriptine işlenmesi Üniversitemizin muafiyet ve intibak yönergesi 

hükümlerine göre yapılır. 

Yaz Okulunda Uzaktan Eğitim Alabilir Miyim? 

Üniversitemizde Yaz okulunun uzaktan ya da yüz yüze eğitimle yapılıp yapılmayacağına Senato karar 

verir.  

Uzaktan eğitimle yapılan yaz okulu derslerini alan öğrenciler, Yönergenin alınabilecek azami AKTS 

kredisi hükümlerine uymak koşuluyla, Fakülte ve ilgili Bölüm Yaz Okulu Komisyonu’nun onayıyla birden çok 

üniversiteden ders alabilirler. 

Yaz Okulunda Devam zorunluluğu var mı? 

Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş 

olması, o dersin yaz okulundaki devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir dersin devam koşulunun yaz 

okulunda yerine getirilmiş olması, o dersin güz ve bahar dönemlerindeki devam zorunluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Bir dersin yaz okulunda devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o dersin final sınavına giremez.  

Yaz Okulunda aldığım dersin sınavları ve sonuçları nasıl değerlendirilir? 

Öğrencilerin yaz okulunda aldıkları derslerin notları dersin ait olduğu yarıyılda gösterilir. Yaz okulunda 

başarılı oldukları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda 

mezun olmuş sayılır ve diploma ile çıkış belgeleri buna göre düzenlenir. 

Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve bir yaz okulu sonu sınavı yapılır. Yaz okulu sonu 

sınavları, yaz okulu eğitim-öğretiminin tamamlandığı haftayı takip eden ilk haftada yapılır. Her ders için en az 

bir ara sınavı yapılır. Haklı ve geçerli bir nedenle ara sınava katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı 

verilir. Mazeret bildirmek için burada bulunan adımları takip ediniz. Yaz okulunda uzaktan eğitimle yürütülen 

derslerin mazeret sınavı hakkı yoktur. 

Yaz Okulunda aldığım dersten başarısız olursam ne yapabilirim? 

Yaz okulunda dersin devam koşulunu sağlayıp başarısız olan öğrenciler, tek ders sınavı giriş koşullarını 

yerine getirmek kaydıyla tek ders sınavına girebilir. Ancak tek ders sınav hakkını bahar yarıyılı sonunda 

kullanan öğrenciler, yaz okulu sonunda yapılacak olan tek ders sınav hakkından yararlanamaz. 


