DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi’nde yaz aylarında yürütülecek olan eğitim-öğretime ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu yönerge; Düzce Üniversitesi’nde yer alan lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin ve diğer
üniversitelerin öğrencilerinin kayıt olabilecekleri, aynı şekilde Düzce Üniversitesi öğrencilerinin de başka üniversitelerde
açılacak olan programlara kayıt olabilecekleri ve yaz aylarında yürütülecek eğitim- öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Kanun’un ek 26.maddesine ve Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 10. ve 11. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4a) Fakülte: Düzce Üniversitesine bağlı fakülteler,
b) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörü,
c) Rektörlük: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü
d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Düzce Üniversitesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle ilgili hükümler

MADDE 5a)

Üniversitemizin bünyesinde yürütülen lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerimiz üniversitemiz
birimlerinde ya da başka üniversitelerde açılacak olan yaz öğretiminde toplam 4 dersi ve 12 krediyi
geçmeyecek şekilde dersler alabilirler.

b)

Üniversitemizin birimlerinde yaz öğretimi dersi açılabilmesi için en az 10 öğrencinin final sınavları sonunda
bölümlerine dilekçe ile başvuru yaparak açılmasını istedikleri dersleri bildirmeleri gerekmektedir. Bu sayının
altında başvuru yapılan dersler açılmaz. Yeterli başvurunun olması ve ilgili birim tarafından öğretim elemanı
temin edilmesi durumunda dersler açılır.

c)

Başka üniversitelerde yürütülen yaz öğretimi derslerine devam etmek isteyen öğrenciler, üniversite, birim ve
devam etmek istedikleri dersle ilgili bilgileri içeren dilekçelerini ve ekinde devam edecekleri dersin ilgili birim
onaylı içerik yazısını ekleyerek kendi bölüm başkanlıklarına başvururlar. Bölüm başkanlığının onay yazısını
alan öğrenciler, yaz öğretimi dersi alacakları üniversitenin ilgili birimin yaz öğretimine kayıt yaptırabilirler.

d)

Bölüm başkanlığından olur almadan başka üniversitelerden yaz öğretiminden dersler almış öğrencilerin bu
dersleri başarmış olsalar da notları kabul edilmez ve işlem görmez.

e)

Disiplin soruşturması sonucunda yaz aylarını da kapsayan “Uzaklaştırma” cezası almış öğrenciler yaz
öğretimine devam edemezler.

f)

Bahar dönemi sonu ile dört dönemini tamamlamış ve genel not ortalaması 1,80’in altında olan öğrenciler yaz
öğretiminde daha önce almadıkları üst yarıyıl derslerini alamazlar, ancak alt dönemlere ait hiç almadıkları
dersler ile FF, FD, DD ve DC almış oldukları dersleri tekrar ederler. Yaz öğretimi sonunda not ortalamasını
1,80’in altına düşüren öğrenciler için de bu kural geçerlidir.

g)

Eski yönetmeliğe tabi olan öğrencilerden Bahar dönemi sonu itibari ile genel not ortalaması 1,75’in altına
düşen öğrenciler sadece ders tekrarı yaparlar.
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h)

Usulüne göre alınmamış derslere devam edilmiş ve sınavlarına girilmiş dahi olsa o ders ve notu iptal edilir.

i)

Ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrenciler yaz öğretiminde en fazla iki dersi, bir üst dönem
dersleri (Güz-Bahar) arasından alabilirler.

j)

Yaz öğretiminde derse devam ve değerlendirme esasları Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
olduğu gibidir. Ancak yaz öğretiminde dersten çekilme işlemi uygulanmaz.

k)

Yaz öğretimi için yatırılmış olan ücret, derse devamsızlık ya da sonradan vazgeçmek gerekçeleriyle geri
alınamaz. Ancak açılacağı ilan edilen dersler, herhangi bir nedenle açılamazsa, öğrencilerden alınan ücretler
iade edilir.

l)

Yaz öğretimine akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt yaptırmak şarttır. Mazeretli olarak sonradan
kayıt yaptırılamaz.

m) Başka üniversitelerden yaz öğretiminde ders almış öğrenciler, yaz öğretimi bitiminde notlarının kendi bölüm
başkanlıklarına gönderilmesini sağlarlar.
n)

Yaz öğretimi sınav sonuçlarına itiraz, notların ilanından itibaren bir hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına
yapılabilir.

o)

Azami öğretim sürelerini kullanmakta olan öğrenciler, devam etmedikleri dersleri varsa, bu dersleri yaz
öğretiminde alabilirler.

p)

Yaz öğretiminde başarısız olunan ders açıldığı ilk dönemde alınır.

q)

Yaz öğretimi ayrı bir yarıyıl olarak değerlendirilmez.

r)

Dikey geçişle gelerek intibak dersleri alan öğrenciler intibak programlarındaki (başarısız oldukları dahil)
dersleri yaz öğretiminde de alabilirler.

s)

Yaz öğretimi sonunda yapılacak sınavlar 8. haftanın ilk üç gününde yapılır.

t)

Yaz öğretimi sınav sonuçlarına itirazlar, bölüm başkanlığı tarafından bir hafta içerisinde cevaplandırılır.

u)

Yaz öğretimi süresi yedi haftadır. Derslerin haftalık süresi normal dönemlerdeki sürenin iki katı olarak
planlanır.

v)

Güz ve Bahar yarıyıllarında tek ders (eski yönetmeliğe tabi öğrenciler için tek/çift ders) sınavına giren
öğrenciler yaz okulundan yararlanamazlar. Tek ders (tek/çift ders) sınav ya da yaz okulu uygulamalarından
birini tercih etmek durumundadırlar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6a)

Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları, yaz öğretiminde ders vermek
üzere görevlendirilemezler.

b)

Yaz öğretiminde açılan derslerin sorumlularının, yıl içindeki ders sorumluları olmaması tercih edilir.

c)

Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarının sorumlusu olabilecekleri ders sayısı, haftalık ders yükü
olarak 24 saati geçemeyecek kadardır. Yaz öğretiminde mecburi ders yükü söz konusu değildir.

MADDE 7a)

Yaz öğretiminde, her ders için alınacak ücret, dersin teorik ve uygulama saatlerinin toplamının saat başına
ücretle çarpımıyla hesap edilir.

b)

Yaz öğretiminde başka üniversitelerden alınan notlar ilgili bölüm tarafından Üniversitemiz not sistemine
dönüştürülür.

c)

Yaz öğretimi yapacak birimler, bulundukları yerdeki Ziraat Bankalarında geçici bir hesap açtıracaklardır. Yaz
öğretiminde öğrenciler yaz okulu ücretlerini açılan bu hesaplara yatıracaklardır. Ders kayıtlarının bitiminden
sonra en geç 5 (beş) gün içinde ilgili birimler yaz öğretimi hesaplarını kesinleştireceklerdir.

d)

Birimler tarafından açılan dersleri gösteren birer tablo hazırlanacaktır. Bu tablodaki derslerin karşılığında
toplanan ücret Rektörlüğün belirleyeceği bir banka hesabına yatırılacaktır.

e)

Yaz öğretiminde açılması için ilan edilen ancak, yeterli sayıda öğrenci başvurmadığı için kapatılan derslere
kayıt yaptıran öğrencilerin harç iadeleri kendi birimleri tarafından yapılır. Bu nedenle kapatılan dersler için
yatırılan ücretler Rektörlüğe gönderilmez. Yalnızca açılan dersler karşılığı gelen harç ücretleri Rektörlük
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hesabına yatırılır. İade edilecek ücretler okullar tarafından alıkonur. İade için alıkonan ücretler iade bordroları
düzenlenerek öğrencilere imza karşılığı geri verilir.
f)

Başka kurumların yaz öğretiminden ders alacak öğrencilere, söz konusu kurumların derslerinin içeriği ve
kredisi göz önünde bulundurularak bölüm başkanlıklarınca kabul ya da ret yazısı yazılır.

g)

Birimlerce yaz öğretiminde açılacak dersler, en az 10 öğrencinin açılması talebiyle başvurduğu derslerdir. En
az 10 öğrenci başvuru yaparak bir dersin açılmasını istediklerinde bölüm başkanı bu dersi açmak ve ders
sorumlusu bulmak üzere çalışma yapar.

h)

Dersi alan öğrenci sayısı 50’yi aşmadıkça gruplara bölme yapılamaz. Laboratuar ve/veya atölye uygulaması
olan dersler için bu sınır 30’dur.

i)

Yaz öğretiminde açılan derslerin isimleri ve öğrenci listeleri, bölüm başkanlıkları tarafından ilgili
dekanlığa/müdürlüğe bildirilir, excel formatında hazırlanarak cd ile Rektörlüğe ulaştırılır. Birinci ve ikinci
öğretim öğrencilerinin ödedikleri ücretler farklı olduğu için bu öğrenciler listelerde ayrı gösterilir.

j)

Diğer üniversitelerin öğrencileri de yaz öğretiminde Üniversitemiz birimlerinden ders alabilirler. Hazırlanan
listelerde bu öğrenciler ayrı bir bölümde gösterilir.

MADDE 8a)

Yaz öğretimi sonunda alınan notlar bir sonraki yarıyıl beklenmeden dönem not ortalamalarına katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücretlerle İlgili Hükümler
MADDE 9- Yaz öğretiminde her ders için öğrencilerden alınacak ücret; dersin teorik+uygulama saatleri toplamının
belirlenen saat başı ücretle çarpımından bulunur.
MADDE 10- Her birimde derslerin saat başı ücreti; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sınırlar içerisinde Düzce
Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
MADDE 11- Her birimde yaz öğretimine katılan öğrencilerden alınan ücretler toplamının %70’i öğretim
elemanlarına ders ücreti olarak ödenmek üzere ayrılır. %30 luk kısmı genel giderlerde kullanılmak üzere birim bütçesine gelir
olarak kaydedilir.
MADDE 12- Öğretim Elemanlarına ödenecek ücretlerde unvanlara göre aşağıdaki oranlar uygulanır.
Profesör

%100

Doçent

%90

Yrd. Doç.

%80

Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar

%70

MADDE 13- Öğretim Elemanlarına sınav ücreti olarak 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda belirtilen
ücretin üç katı ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 14- Bu yönergede yer almayan derse devam, başarının ölçülmesi ve diğer hususlarda Düzce Üniversitesi
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- Bu yönerge 16.06.2009 tarih ve 2009/51 sayılı Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve
yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 16- Bu yönerge hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

