
Kayıt işlemleri MADDE 7 

- (1) Yaz okulunda ders alacak öğrenci; yaz okulu kesin kayıt işlemlerini yaz okulu dersleri başlamadan akademik takvimde belirlenecek 
tarihler içinde yapar. Öğrencilerin yaz okulu ile ilgili kayıt işlemleri, gerekli ücretin ödenmesi koşuluyla ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokulları tarafından yapılır.  

(2) Yaz okuluna akademik takvimde ilan edilen süreler içinde kayıt yaptırmak şarttır. Mazeretli olarak sonradan kayıt yaptırılamaz.  

(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) Yaz okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz.  

(5) Üniversitemizin bünyesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı olan öğrenciler, üniversitemiz birimlerinde 
ya da diğer üniversitelerde açılacak olan yaz okulunda toplam 24 (yirmidört) AKTS kredisini aşmamak üzere ders alabilirler.  

(6) Yaz okulunda, 10 Temmuz 2008 tarihli Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 
ve üzerinde, 24 Ağustos 2011 tarihli Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması 2,25 ve 
üzerinde olması durumunda, önceki ve/veya bulunduğu yarıyıllarda, başarısız ve/veya hiç almadığı dersleri öncelikle alması şartıyla bir üst 
yarıyıllardan (güz-bahar) ders alabilirler.  

(7) 24 Ağustos 2011 tarihli Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne tabi öğrenciler yaz okulunda, 1.sınıf öğrencileri birinci ve ikinci 
yarıyıl dersleri, 2. sınıf öğrencileri üçüncü ve dördüncü yarıyıl ve alt yıla ait açılan dersleri alabilir. (8) Disiplin soruşturması sonucunda yaz 
aylarını da kapsayan “uzaklaştırma” cezası almış ve izinli sayılma süresi devam eden öğrenciler yaz okulunda ders alamazlar. 

 (9) Lisans öğrencileri, yaz okulunda ön lisans programlarından ders alamazlar. Diğer üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları 
üniversitelerin ilgili birimlerinin kabul etmesi ve bu Yönergede belirtilen Düzce Üniversitesi öğrencileri için aranan koşulları yerine 
getirmeleri şartıyla, üniversitenin yaz okulunda açılan derslerini alma imkânına sahiptir. 

 (10) Diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin alabilecekleri ders sayısı ve kredi yükü toplamı, tabi oldukları mevzuatlarda elirtildiği 
şekildedir.  

(11) Hazırlık sınıfı öğrencileri, bu programları tamamladıkları yılın yaz okulu programından yararlanamazlar. Dikey geçişle gelen öğrenciler, 
diğer öğrenciler gibi aynı koşullarda yaz okulundan ders alabilirler. 

 (12) Öğrenciler; 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 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.  

(13) Yaz okuluna katılan öğrenciler, yaz okulu ders eğitim-öğretim süresinde staj 

yapamaz. 


