
 
 

2018-2019 Yaz Okulunda 
Dikkat Edilecek Hususlar (Ön Lisans) 

 
 

1- Yaz okulunda kesin kayıt işlemleri 11.06.2019-14.06.2019(4 Gün) tarihleri arasında birimlerde 

yapılacaktır. Mazeretli olarak sonradan kayıt işlemi yaptırılamaz. 

2- 2018-2019 Yaz okulunda Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’ne bağlı kalmak şartı ile eski ve 

yeni yönetmeliğe tabi tüm ön lisans öğrencileri yararlanır. 

3- Yaz okulu kayıt süresi sonunda açılmayan derslerde kayıtlı bulunan öğrenciler dilekçe ile 

ilgili birime başvurmaları halinde, açılmayan ders veya derslerin yerine toplam 24 AKTS’yi 

aşmamak şartı ile açılan ders veya derslere kayıt süresini takip eden ilk 2 (iki) iş günü içinde 

kayıt yaptırabilir. 

4- Obs üzerinden ders kaydı yaparak sistemden alacağı form, Yaz okulu ücreti kendi birim 
hesabına yatırdıktan sonra kayıt görevlisi personeline teslim edilir. 

5- Yaz okulunda derslerin açılabilmesi için, normal ve ikinci öğretimde programlarında en az 10 (on) 

öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekir. Yeterli başvuru olmaması durumunda normal ve ikinci 

öğretim grupları birleştirilebilir. Kesin kayıtlar sonunda öğrenci sayıları bu sayıların altında kalan 

dersler açılmaz, kapatılır. Öğrenci sayısı elliyi aşmadıkça aynı ders için yeni bir grup açılmaz. 

Laboratuvar ve/veya atölye uygulaması olan dersler için bu sınır 30’dur. 

6- Yaz okulunda dersler açıldıktan sonra ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme 

uygulanmaz. 

7- Yaz okulunda toplam 24 (yirmidört) AKTS’yi aşmamak üzere ders alınır. 

8- Yaz okulunda, 1.sınıf öğrencileri birinci ve ikinci yarıyıl dersleri, 2. sınıf öğrencileri üçüncü ve 
dördüncü yarıyıl ve alt yıla ait açılan dersleri alabilir. 

9- Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan “uzaklaştırma” cezası almış ve izinli 

sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz öğretiminde ders alamazlar. 

10- Kayıtlı bulunduğu program/bölümde okutulan derslerin yerine, bölüm/anabilim dalı 

başkanlıklarının uygun görmesi ve/veya dersin okutulduğu bölümde dersin açılmaması 

durumunda içeriğinin eşdeğer olması halinde, Üniversitenin farklı 

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunda açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Kayıtlı 

bulunduğu program/bölümde okutulan derslerin yerine, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının uygun 

görmesi halinde dersin okutulduğu bölümde ders açılsa bile öğrenciler diğer üniversitelerin 

program/bölümünde açılan derslere kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer sayılması istenen bir  dersin 

adının, AKTS’sinin ve içeriğinin birebir aynı olması gerekmez. Ders Eşdeğerlenmesinde, öğretim 

programındaki dersin AKTS’sinin eşdeğerlik talep edilen dersin AKTS’sine en az yüzde seksen 

oranında eşdeğer olması ve ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartı aranır. 

Eşdeğer derslere kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ilgili form (Form-2) ve ekinde onaylı ders içeriği 

ile yaptıkları başvuru üzerine, başvurusu bölüm başkanlığı tarafından karara bağlanır. Bu şartı 

yerine getirmedikleri takdirde, eşdeğer dersleri almış olsalar dahi notları kabul edilmez ve işlem 

görmez. 

11- Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığının onayı alınması şartıyla, diğer 

üniversitelerde eşdeğer ders alabilirler. Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, AKTS’sinin 

ve içeriğinin birebir aynı olması gerekmez. Ders eşdeğerlenmesinde, öğretim programındaki dersin 

AKTS’sinin eşdeğerlik talep edilen dersin AKTS’sine en az yüzde seksen oranında eşdeğer olması 

ve ders içeriğinin de en az yüzde sekseninin uyumlu olması şartı aranır. Eşdeğer derslere kayıt 

yaptıracak olan öğrencilerin, ilgili form (Form-4) ve ekinde onaylı ders içeriği ile yaptıkları başvuru 

üzerine, dersin sorumlusu öğretim elemanlarından görüş alınarak başvurusu bölüm kurulu 



tarafından karara bağlanır. Bu şartı yerine getirmedikleri takdirde, eşdeğer dersleri almış olsalar 

dahi notları kabul edilmez ve işlem görmez. 

12- Yaz okuluna katılan öğrenciler, yaz okulu ders eğitim-öğretim süresinde staj yapamaz. 

13- Yaz okulunda öğretim süresi final sınavları hariç en az beş en fazla yedi haftadır. Yaz okulunda 

açılan her ders için, normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. 

14- Yaz okulunda derse devam zorunludur. 

15- Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul 

edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara veya yaz okulu sonu sınavına giremeyen 

öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret 

belgelerini, elden üç gün içerisinde Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu sekreterliğine teslim 

etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda 

karara bağlanır. Programlanmış mazeret sınavına giremeyen öğrenci için yeniden mazeret sınavı 

açılmaz. 

16- Yaz okuluna kayıtlı öğrenciler, Yaz öğretimi içerisinde tek/çift ders sınav hakkını 

kullanamazlar. Tek/çift ders sınav hakkı ya da yaz okulu uygulamalarından birini tercih etmek 

durumundadır. Son dönemde başarısız ön lisans ve lisans öğrencileri, bu statüleri nedeniyle elde 

ettikleri sınav haklarını (tek/çift ders) kullanmayarak yaz öğretimine katılabilirler. Bu öğrenciler, 

mezuniyet için gerekli koşulları sağlamaları durumunda, yaz okulu sonunda mezun olabilirler. 

Başarısız olmaları durumunda Yaz okulu sonunda yapılacak tek/çift sınavlarına katılabilirler. 

17- İkinci öğretim yapılan programlarda açılacak derslere normal örgün / normal öğretim yapılan 
programlara ikinci öğretim öğrencileri birlikte kayıt yaptırabilir. Kayıt yaptıracakları birimdeki 
ders saat ücretini yatırırlar. 
Farklı Birimlerden ders alan öğrenciler ayrı bir ders kayıt formu ile ilgili birime kayıt olmak ve 
ücretlerini yine ders aldıkları farklı birimin hesabına yatırmaları gerekmektedir. 
18- Yaz okulunda notların ilanından itibaren bir hafta içinde sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, 
bölüm başkanlığı tarafından üç gün içerisinde cevaplandırılır. 
19- Yaz okulunda başarısız olunan ders açıldığı ilk dönemde alınır. 
20- Yaz okulu sonunda yapılacak sınavlar, derslerin bitişini izleyen hafta içinde yapılır. 
21- Yaz okulu derslerinde alınan notlar, not belgelerine geçirilir ve not döküm raporunda yaz okulu 

adı altında gösterilir. Yaz okulu sonunda öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanır. 

22- Usulüne göre alınmamış derslere devam edilmiş ve sınavlarına girilmiş dahi olsa o ders 
ve notu iptal edilir. 
23- Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları üniversitelerin ilgili birimlerinin 

kabul etmesi ve bu Yönergede belirtilen Düzce Üniversitesi öğrencileri için aranan koşulları yerine 

getirmeleri şartıyla, ilgili kayıt görevlilerine form (Form-3) ile başvurarak üniversitenin yaz okulunda 

açılan derslerini alma imkânına sahiptir. Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin alabilecekleri ders 

sayısı ve kredi yükü toplamı, tabi oldukları mevzuatlarda belirtildiği şekildedir. 

24- Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk 

Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) 

burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde 

lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmaz. 

25- Yaz Öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi 

kalmış olan mezun durumundaki öğrencilerimiz; 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılı yaz öğretiminde, 

Staj ya da Staj I veya Staj II ve benzeri isimli Staj Derslerinden yalnızca birine kayıtlanabilir. 

(Dönemin öğrenim ücretini ödemek şartı ile).  

 

 

 


